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Z Á P I S 

 

z 31. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
 

konaného dne 8. 6. 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Albrechta z Valdštejna P1.906 v budově 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

Přítomni: Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, 

Mgr. Josef Chvalina, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra 

Svatošová, Mgr. Martina Šmídová, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, 

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

Omluveni:  Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc 

Tajemnice: Mgr. Jindřiška Smejkalová  

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

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

Ing. Markéta Cermanová, Mgr. Martin Horák, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., Mgr. 

Dana Komorová, Mgr. Jana Hrnčířová, Ing. Iva Skalská, Ing. Petra Teplá 

 

Program jednání: 

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

hostů na jednání 

Mgr. Edita Vaňková – předsedkyně výboru 

2. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení  

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

3. Návrh úpravy Směrnice Rady Královéhradeckého kraje číslo 10 - k poskytování odměn 

ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem 

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

4. Informace o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2020 v působnosti 

Královéhradeckého kraje 

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

KHK 

5. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2021 

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

KHK 



Stránka 2 z 27 

 

6. Krátké zhodnocení situace z hlediska zaměstnance i odborové organizace 

Ing. Markéta Cermanová – předsedkyně KROS pro Královéhradecký kraj (ČMOS PŠ) 

7. Predikce vývoje nezaměstnanosti po koronaviru 

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

8. Prodloužení doby realizace projektů podpořených z krajských dotačních programů v oblasti 

Vzdělávání v roce 2019 

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

grantů a dotací, KÚ KHK 

9. Dotační programy v oblasti Vzdělávání a Prevence rizikového chování pro rok 2021 

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

grantů a dotací, KÚ KHK 

10. Poskytnutí dotací na individuální účel – kapitola 18 

Ing. Petra Teplá – ekonomka odboru kanceláře hejtmana, KÚ KHK  

11. Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond 

Ing. Iva Skalská – referentka oddělení evropských grantů odboru regionálního rozvoje, grantů a 

dotací, KÚ KHK 

12. 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  

Mgr. Edita Vaňková – předsedkyně výboru 

 

Předsedkyně výboru Mgr. Edita Vaňková zahájila 31. 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 informovala o nepřítomnosti členů a hostů omluvených z jednání 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; bylo přistoupeno ke schválení předložené verze 

programu. 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:                8 

Proti:   0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/31/300/2020 

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. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení  

3. Návrh úpravy Směrnice Rady Královéhradeckého kraje číslo 10 - k poskytování odměn 

ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem 

4. Informace o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2020 v působnosti 

Královéhradeckého kraje 

5. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2021 

6. Krátké zhodnocení situace z hlediska zaměstnance i odborové organizace 

7. Predikce vývoje nezaměstnanosti po koronaviru 
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8. Prodloužení doby realizace projektů podpořených z krajských dotačních programů 

v oblasti Vzdělávání v roce 2019 

9. Dotační programy v oblasti Vzdělávání a Prevence rizikového chování pro rok 2021 

10. Poskytnutí dotací na individuální účel –  kapitola 18 

11. Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond 

12. Různé, diskuze, závěr 

 

 

Předsedkyně výboru se dotázala Mgr. Táni Šormové, zda se ujme postu ověřovatelky zápisu; tato 

souhlasila s výkonem funkce ověřovatelky pro 31. jednání výboru.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:               8 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/31/301/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Táňu Šormovou jako ověřovatelku 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/31/302/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 1. účast hostů přizvaných k projednávání bodu č. 8 „Prodloužení doby realizace projektů 

podpořených Královéhradeckých krajem v oblasti Vzdělávání v roce 2019 

 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 

 

2. účast hostů přizvaných k projednávání bodu č. 9 „Dotační programy v oblasti 

Vzdělávání a Prevence rizikového chování pro rok 2021“ 

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

regionálního rozvoje, grantů a dotací, KÚ KHK 
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 Mgr. Janu Hrnčířovou – referentku oddělení primárního a zájmového vzdělávání 

odboru školství, KÚ KHK 

 Mgr. Danu Komorovou – referentku oddělení krajských dotací odboru regionálního 

rozvoje, grantů a dotací, KÚ KHK 

 

3. účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 10 „Poskytnutí dotace na individuální 

účel – kapitola 18“ 

 Ing. Petru Teplou – ekonomku odboru kanceláře hejtmana, KÚ KHK 

 

4. účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 11 „Poskytnutí dotace na individuální 

účel – dotační fond“ 

 Mgr. Ivu Skalskou – referentku oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního 

rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK 

 

 

 

 

 

K bodu č. 2 

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

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

 

Členům výboru byly v předstihu zaslány podkladové materiály. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se postupně dostavili (dle abecední posloupnosti): Mgr. Libuše 

Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, PhDr. Michal Vávra, JUDr. Dita Vávrová a Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch. 

 

 

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,  

Hradec Králové, Štefánikova 549 

 (sídlo: Štefánikova 549, 500 11  Hradec Králové) 

 

Žádost o změnu zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.09.2020 

Předmět žádosti: 

1) výmaz místa poskytovaného vzdělávání ZŠ na adrese Komenského 37,  

Rychnov nad Kněžnou 

2) zápis místa poskytovaného vzdělávání ZŠ na adrese Komenského 39,  

Rychnov nad Kněžnou 
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Žádost řeší přemístění logopedické třídy základní školy, provozované ve spolupráci s Vyšší odbornou 

školou, Střední školou, Základní školou a Mateřskou školou, Hradec Králové, Štefánikova 549 

v provizorních podmínkách na adrese Komenského 37, Rychnov nad Kněžnou, do zrekonstruovaných 

prostor na adrese Komenského 39, Rychnov nad Kněžnou, které plně vyhovují potřebám pro výuku 

žáků se zdravotním postižením vyžadujícím logopedickou péči.  

Nabídka vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se tímto způsobem 

v rychnovském regionu kvalifikovaně a plnohodnotně rozšíří a podpoří tak intenzivní činnost 

pracoviště Speciálně pedagogického centra v Rychnově nad Kněžnou, které se od roku 2017 zaměřuje 

na oblast logopedie. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   8 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/31/303/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení  

s účinností od 01.09.2020 

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,  

Hradec Králové, Štefánikova 549 

 výmaz místa poskytovaného vzdělávání ZŠ na adrese Komenského 37,  

Rychnov nad Kněžnou 

 zápis místa poskytovaného vzdělávání ZŠ na adrese Komenského 39,  

Rychnov nad Kněžnou 

 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

Žádost o změnu zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.09.2020 

Předmět žádosti: 

změna čísla popisného – oprava adresy místa poskytovaného vzdělávání střední školy v ulici Vážní, 

Hradec Králové 

 

Příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 

1338 předložila žádost o změnu čísla popisného místa poskytovaného vzdělávání v rejstříku škol 

a školských zařízení z Vážní 456, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové na Vážní 1098, Slezské 
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předměstí, 500 03  Hradec Králové. Jedná se o administrativní zpřesnění údajů vedených ve školském 

rejstříku v důsledku přidělení nového čísla popisného objektu ve vlastnictví kraje. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   8 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/31/304/2020 

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 01.09.2020 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

 změna čísla popisného – oprava adresy místa poskytovaného vzdělávání střední školy 

v ulici Vážní, Hradec Králové 

 

 

 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

Žádost o změnu zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.09.2020 

Předmět žádosti: 

zápis školní jídelny – výdejny s nejvyšším povoleným počtem 100 stravovaných na adrese Vážní 1098, 

Hradec Králové 

 

Jedná se o zápis školní jídelny – výdejny na adrese Vážní 1098, Hradec Králové jako samostatného 

pracoviště, které bude zajišťovat výdej. Prostory jsou odpovídajícím způsobem vybaveny; zásadní 

finanční dopady nejsou předpokládány.  Kmenová školní jídelna (vývařovna + výdejna) na adrese 

Vocelova 1338, Hradec Králové zůstává nadále v provozu. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:              10 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 
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USNESENÍ VVZ/31/305/2020 

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 01.09.2020 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

 zápis školní jídelny – výdejny s nejvyšším povoleným počtem 100 stravovaných 

na adrese Vážní 1098, Hradec Králové 

 

 

 

 

 

Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod 

(sídlo: Jiráskova 461, 547 01  Náchod) 

Žádost o změnu zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.09.2020 

Předmět žádosti: 

1) výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 

a) Purkyňova 446, Náchod pro mateřskou školu  

b) Jiráskova 461, Náchod pro školní družinu 

2) výmaz školní jídelny - výdejny na adrese Jiráskova 461, Náchod 

 

Žádost představuje formální úpravu, odpovídající současnému stavu, neboť na uvedených adresách 

subjekt již činnost neprovozuje. Výchova, vzdělávání i stravování jsou kvalitně zajištěny v nových 

vhodnějších prostorách.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:              12 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 
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USNESENÍ VVZ/31/306/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 

Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení  

s účinností od 01.09.2020 

Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod 

(sídlo: Jiráskova 461, 547 01  Náchod) 

 výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 

o Purkyňova 446, Náchod pro mateřskou školu  

o Jiráskova 461, Náchod pro školní družinu 

 výmaz školní jídelny - výdejny na adrese Jiráskova 461, Náchod 

 

 

 

 

Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 

(sídlo: Kolowratská 485, 516 01 Rychnov nad Kněžnou) 

Žádost o změnu zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.09.2021 

Předmět žádosti: 

výmaz místa poskytovaného vzdělávání č.p. 340, 517 02  Kvasiny  

1) pro základní školu  

2) pro střední školu 

 

Žádost reaguje na aktuální situaci; činnost základní školy byla utlumena a od příštího školního roku je 

předpokládán útlum činnosti také u střední školy. Současný trend cílí na zapojení tzv. klientů 

do vzdělávání přímo v kmenových školách v daném regionu; postupně tedy dochází k plynulé 

transformaci pobytových sociálních služeb a k přemísťování klientů do menších rodinných zařízení či 

bytů.   

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:               12 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 
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USNESENÍ VVZ/31/307/2020 

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 01.09.2021 

Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 

(sídlo: Kolowratská 485, 516 01 Rychnov nad Kněžnou) 

 výmaz místa poskytovaného vzdělávání č. p. 340, 517 02 Kvasiny  

o pro základní školu  

o pro střední školu 

 

 

 

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola,  

Nové Město nad Metují  

(sídlo: Československé armády 376, Nové Město nad Metují) 

 

Žádost o změnu zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.09.2021 

Předmět žádosti: 

zápis nového oboru 65-51-H/01 Kuchař – číšník s nejvyšším povoleným počtem žáků v oboru 51 žáků 

(v 1. ročníku 17 žáků) 

 

Obsahem žádosti Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy,  

Nové Město nad Metují je zápis oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník v denní formě vzdělávání; 

ve své podstatě se jedná o opětovné zařazení dobíhajícího oboru vzdělání, který byl v rámci oborové 

optimalizace středního školství v Královéhradeckém kraji určen k útlumu v důsledku oborové 

centralizace a snahy o oborovou profilaci škol. Odbor školství cílí v rámci oborové centralizace na 

zvýšení kvality vzdělávání a úrovně znalostí a dovedností absolventů tohoto oboru; nikoliv na lokální 

a oborovou roztříštěnost v kraji.  

V současné době působí v kraji 9 subjektů, přičemž u 3 z nich je obor vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-

číšník uveden jako dobíhající. Zájem i počty žáků vzdělávajících se v tomto oboru jsou dlouhodobě 

nižší a kapacity zůstávají nenaplněné. Absolventi jsou sice na trhu práce žádaní, zároveň však patří 

mezi časté fluktuanty.  
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Diskuze: 

V rámci diskuze byla zmíněna zvýšená potřeba kvalitních absolventů daného oboru zejména 

v turistických oblastech; následně byla tlumočena apelace hoteliérů a restauratérů na zvýšení počtu 

zaměstnatelných absolventů s osvojenými pracovními návyky, dovednostmi a vědomostmi, 

absolventů schopných samostatné práce, čehož lze dosáhnout především prostřednictvím kvalitního 

odborného vzdělávání.   

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   8 

Proti:   0 

Zdržel se:  5 

 

 

USNESENÍ VVZ/31/308/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. nedoporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení  

s účinností od 01.09.2021 

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola,  

Nové Město nad Metují  

 

 zápis nového oboru 65-51-H/01 Kuchař – číšník s nejvyšším povoleným počtem žáků 

v oboru 51 žáků (v 1. ročníku 17 žáků) 

 

 

 

 

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola,  

Nové Město nad Metují  

(sídlo: Československé armády 376, Nové Město nad Metují) 

Žádost o změnu zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.09.2021 

Předmět žádosti: 

1) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru 23-51-E/01 Strojírenské práce ze 42 žáků 

na 84 žáků (v 1. ročníku 56 žáků ze 42) 

2) snížení nejvyššího povoleného  počtu žáků oboru 41-55-E/01 Opravářské práce z 84 žáků 

na 42 žáků (v 1. ročníku na 16 žáků ze 30) 
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Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové Město nad Metují požaduje zvýšení 

nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce ze 42 na 84 žáků 

a zároveň recipročně nabízí snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 41-55-E/01 

Opravářské práce z 84 na 42 žáků. Žádost se jeví jako opodstatněná, neboť zájem o obor vzdělání    

23- 51-E/01 Strojírenské práce roste a uplatnitelnost absolventů tohoto oboru na trhu práce je a dle 

současných predikcí rovněž v budoucnu bude vysoká; navíc v rámci tohoto oboru lze volit mezi 

dvěma specializacemi, a to Zámečnické práce a údržba a Autoopravář.  

Diskuze: 

Členové výboru predikovali možný přesun vzdělávání v oboru vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce 

pouze do Nového Města nad Metují.   

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:               13 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

 

USNESENÍ VVZ/31/309/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 

Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení  

s účinností od 01.09.2021 

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola,  

Nové Město nad Metují  

 

 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru 23-51-E/01 Strojírenské práce ze 42 

žáků na 84 žáků (v 1. ročníku 56 žáků ze 42) 

 snížení nejvyššího povoleného  počtu žáků oboru 41-55-E/01 Opravářské  

práce z 84 žáků na 42 žáků (v 1. ročníku na 16 žáků ze 30) 
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Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,  

Hradec Králové, Štefánikova 549 

(sídlo: Jiráskova 549, 500 11  Hradec králové) 

 

Žádost o změnu zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.09.2021 

Předmět žádosti: 

1) zápis nových oborů vzdělání 

a) 29-53-H/01 Pekař s nejvyšším povoleným počtem žáků 24  

(8 žáků v 1. ročníku) 

b) 34-53-H/01 Reprodukční grafik s nejvyšším povoleným počtem žáků 24  

(8 žáků v 1. ročníku) 

 

2) změna - snížení nejvyššího povoleného počtu žáků   

a) 33-42-L/51 Dřevařská a nábytkářská výroba – snížení z 24 žáků na 6 žáků 

b) 64-41-L/51 Podnikání - snížení z 24 žáků na 6 žáků 

 

Škola požaduje zápis nových oborů 29-53-H/01 Pekař a 34-53-H/01 Reprodukční grafik, čímž rozšíří 

nabídku oborů s výučním listem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pro žáky se 

sluchovým postižením, na které se škola dlouhodobě soustřeďuje, a to v nadregionálním měřítku. 

Oba obory vzdělání efektivně doplňují současnou nabídku oborů vzdělání a podporují propustnost 

především mezi kategoriemi oborů vzdělání „E“, „H“ a „L“, která se jeví jako žádoucí, a to s ohledem 

zejména na žáky, u kterých se v průběhu vzdělávání zjistí potřeba snížení, příp. zvýšení, 

získaného/získávaného stupně vzdělání. Recipročně škola nabízí snížení nejvyššího povoleného počtu 

žáků v oborech  33-42-L/51 Dřevařská a nábytkářská výroba a 64-41-L/51 Podnikání, o které zájem 

v posledních letech upadá.  

Požadovaný zápis oborů je v souladu s Dlouhodobým záměrem Královéhradeckého kraj (2020-2024) 

a zároveň získal doporučující stanovisko krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové. 

Diskuze: 

V rámci diskuze byl řešen zájem žáků o vzdělávání v předmětných oborech a úroveň technického 

zázemí výše uvedených oborů vzdělání ve škole. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:               12 

Proti:   0 

Zdržel se:  1 
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USNESENÍ VVZ/31/310/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 

Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení  

s účinností od 01.09.2021 

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,  

Hradec Králové, Štefánikova 549 

 

 zápis nových oborů vzdělání 

o 29-53-H/01 Pekař s nejvyšším povoleným počtem žáků 24  

(8 žáků v 1. ročníku) 

o 34-53-H/01 Reprodukční grafik s nejvyšším povoleným počtem žáků 24  

(8 žáků v 1. ročníku) 

 

 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků   

o 33-42-L/51 Dřevařská a nábytkářská výroba – snížení z 24 žáků na 6 žáků 

o 64-41-L/51 Podnikání - snížení z 24 žáků na 6 žáků 

 

 

 

 

K bodu č. 3 

Návrh úpravy Směrnice Rady Královéhradeckého kraje číslo 10 (k poskytování odměn ředitelům 

škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem) 

 

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

 

Členové výboru obdrželi v předstihu podkladové materiály. RNDr. Jiří Ort přítomné seznámil 

s podmínkami a procedurálními náležitostmi navrhování odměn a s navrhovanými úpravami. 

Podmínky pro poskytování odměn byly aktualizovány a rozděleny do 3 hlavních okruhů, a to odměny 

za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, za hospodářský 

výsledek příspěvkové organizace a za pravidelnou a příkladnou účast v projektech ve vzdělávání 

(např. šablony), přičemž maximální výše odměn byla rovněž adekvátně upravena; je však třeba 

zdůraznit, že v reálu 100% kladné hodnocení neznamená maximální možnou výši odměny; maximální 

částky jsou pojaty jako částky nepřekročitelné, nikoliv však nárokovatelné, výše odměny vždy závisí 

také na celkové ekonomické situaci a finančních možnostech té či oné školy.  

Oproti původní verzi je navrhováno zvýšení částek a hodnocení 2x ročně vždy 2 kritérií, a to v jarním 

období odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu a za 
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hospodářský výsledek příspěvkové organizace a v podzimním období odměny za úspěšné splnění 

mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu a za pravidelnou a příkladnou účast 

v projektech ve vzdělávání. Navrhované maximální částky odměn jsou následující: 

 úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu – 40 000 Kč  

 hospodářský výsledek příspěvkové organizace – 35 000 Kč 

 pravidelná a příkladná účast v projektech ve vzdělávání – 20 000 Kč 

 

 

Diskuze: 

Mgr. Robert Novák otevřel diskuzi k navrhovaným částkám, které doporučil navýšit vzhledem 

k nevyjasněné situaci s možnostmi odměňování ředitelů při zapojení do projektů.  

 

Mgr. Robert Novák vznesl protinávrh, který zahrnoval částky vyšší, a to: 

 úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu – 60 000 Kč  

 hospodářský výsledek příspěvkové organizace – 35 000 Kč 

 pravidelná a příkladná účast v projektech ve vzdělávání – 60 000 Kč 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   7 

Proti:   0 

Zdržel se:  6 

 

 

Návrh USNESENÍ VVVZ 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  

 

návrh úpravy Směrnice Rady Královéhradeckého kraje číslo 10 (k poskytování odměn ředitelům 

škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem) 

 

II. doporučuje  

 

Radě Královéhradeckého kraje schválit návrh úpravy Směrnice Rady Královéhradeckého kraje 

číslo 10 (k poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných 

Královéhradeckým krajem) s maximální výší odměn za  

 úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu – 60 000 Kč  

 hospodářský výsledek příspěvkové organizace – 35 000 Kč 

 pravidelnou a příkladnou účast v projektech ve vzdělávání – 60 000 Kč 

 

 

NÁVRH USNESENÍ NEBYL PŘIJAT. 
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RNDr. Věra Svatošová a Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch se s ohledem na svou ředitelskou funkci zdrželi 

hlasování.  

 

Ing. Bc. Jaroslav  Kostelníček vyzval oba výše uvedené členy, aby hlasovali jako členové výboru nikoliv 

jako ředitelé a vznesl další protinávrh, a to s níže uvedenou výší finančních částek:  

 úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu – 60 000 Kč  

 hospodářský výsledek příspěvkové organizace – 40 000 Kč 

 pravidelná a příkladná účast v projektech ve vzdělávání – 60 000 Kč 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   9 

Proti:   0 

Zdržel se:  4 

 

USNESENÍ VVZ/31/311/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  

 

návrh úpravy Směrnice Rady Královéhradeckého kraje číslo 10 (k poskytování odměn 

ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem) 

 

II. doporučuje  

 

Radě Královéhradeckého kraje schválit návrh úpravy Směrnice Rady Královéhradeckého kraje 

číslo 10 (k poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných 

Královéhradeckým krajem) s maximální výší odměn za  

 úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu – 60 000 Kč  

 hospodářský výsledek příspěvkové organizace – 40 000 Kč 

 pravidelnou a příkladnou účast v projektech ve vzdělávání – 60 000 Kč 

 

 

 

K bodu č. 4 

Informace o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2020 v působnosti Královéhradeckého 

kraje 

 

Ing. Václav Jarkovský – vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení odboru školství KÚ KHK 

 

Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení, zpracoval podrobné 

podklady, které byly členům výboru v předstihu elektronicky rozeslány. Při jednání výboru pak ústně 

podal vysvětlující informace k rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2020 

(obecné informace viz níže). Zdůraznil, že rozpis a uvolňování státních účelových dotací spadají do 

výkonu přenesené působnosti krajského úřadu, nicméně členové výboru o tuto problematiku jeví 
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každoročně velký zájem.  Přímé výdaje jsou tvořeny zejména mzdovými prostředky, náklady 

na odvody do sociálních a zdravotních fondů, FKSP (Fondem kulturních a sociálních potřeb) a tzv. 

ostatními přímými NIV (zahrnujícími např. finanční prostředky na pořízení učebnic a učebních 

pomůcek, vzdělávání zaměstnanců).  

 

Obecné informace: 

V lednu tohoto roku MŠMT předalo ukazatele schváleného rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání 

škol a školských zařízení zřízených obcemi a krajem pro rok 2020; tyto zahrnují normativní rozpis 

rozpočtu dotace na činnost škol a školských zařízení dle nové metodiky a také prostředky určené na 

financování podpůrných opatření ve vzdělávání v běžných školách. Celkový objem dotace dosahuje 

8 106 896,699 tis. Kč. V objemu této dotace jsou zahrnuty prostředky řady rozvojových programů 

MŠMT, jež byly v předchozích letech vyčleněny samostatně.  

Rozdělení dotace mezi jednotlivé mateřské, základní, střední školy, školí družiny (pedagogové), vyšší 

odborné školy a základní umělecké školy bylo stanoveno v souladu s kalkulací MŠMT. Rozpis 

prostředků pro školská zařízení (u školních družin jen nepedagogové) provedl krajský úřad 

prostřednictvím krajských normativů. Příslušný materiál vymezující postup v Královéhradeckém kraji, 

včetně matice krajských normativů a komponent použitých při rozpisu, soubory s tabulkovými 

přehledy hodnot normativů školních družin a klubů, jídelen a domovů mládeže, formuláře a termíny 

související s projednáním rozpočtu, je v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách kraje 

pod nabídkou „ÚŘAD- Krajský úřad – Školství – Školská ekonomika“ pod heslem „Rozpis přímých 

výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti KHK pro rok 2020“.  

Zpráva odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje obsahuje i další důležité odkazy 

k obecnému rozpisu finančních prostředků, které naleznete na webových stránkách MŠMT. 

Rozpis rozpočtu a jeho úpravy byly projednány se školskými subjekty, které o to požádaly, a rovněž 

s útvary školství obcí III; tyto byly následně na přelomu 03/04 2020 informovány o výsledné podobě 

rozpisu.  

Ing. Václav Jarkovský zdůraznil, že v souladu s novou legislativou již není možné z dotace 

dofinancovávat přímé NIV u pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, ani 

školních družin a ve většině případů u nepedagogů. Lze pouze provést opravy chyb údajů ve výkazech 

rozhodných pro výpočet. Rovněž nebude možné rozepsat prostředky v rezervě na navýšení jejich 

platů a reálně hrozí, že rezerva přidělená z MŠMT nebude v roce 2020 poprvé dočerpána. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:               13 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 
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USNESENÍ VVZ/31/312/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 zprávu o rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2020 školám  

a školským zařízením v působnosti Královéhradeckého kraje  

 

 

 

K bodu č. 5 

Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2021 

 

Ing. Václav Jarkovský – vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení odboru školství KÚ KHK 

 

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.  

Ing. Václav Jarkovský přednesl informaci k tvorbě rozpisu rozpočtu provozních a investičních 

prostředků kraje pro rok 2021 a o požadavcích odvětví školství na rozpočet kraje, která je řešena 

v součinnosti s odborem ekonomickým. Celková částka rozpočtu výdajů pro odvětví školství pro rok 

2021 činí 401 602,02 tis. Kč; tato částka však nezahrnuje požadavky spojené s obnovou výpočetní 

techniky a inventářem ve školách.  

Výše odvodů z fondů investic příspěvkových organizací je stanovena obdobně jako v roce 2020, 

nicméně pro rok 2021 je očekáván nárůst odpisů.  

Navrhovaný objem rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce pro rok 2021 činí 90 mil. Kč; bohužel je nižší 

než v roce 2020. V roce 2021 budou řešeny zejména započaté a probíhající akce. Návrh akcí pro 

zařazení k financování z fondu rozvoje a reprodukce je aktuálně rozpracován v návaznosti na 

2. změnu rozpočtu kraje pro rok 2020 a bude následně upravován dle případných nově vzniklých 

požadavků s vyšší prioritou. 

Termín projednání požadavků školství na rozpočet r. 2021 je stanoven na 23.06.2020; projednání 

rozpočtu kraje pro rok 2021 na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje je plánováno na září 

2020. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu jednání opustil Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:  

Pro:              12 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 
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USNESENÍ VVZ/31/313/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. projednal  

 informaci o přípravě rozpočtu a požadavcích na rok 2021 pro odvětví školství 

II. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zabezpečit objemy rozpočtu pro rok 2021 dle 

požadavků odvětví školství 

 

 

 

K bodu č. 6 

Krátké zhodnocení situace z hlediska zaměstnance i odborové organizace 

Ing. Markéta Cermanová – předsedkyně KROS pro Královéhradecký kraj (ČMOS PŠ) 

 

Ing. Markéta Cermanová vyjádřila poděkování celému odboru školství za činnost v období pandemie 

a nouzového stavu. Ocenila aktivní přístup nejen v rámci podpory on-line vzdělávání, ale také co do 

zajištění ochranných a bezpečnostních pomůcek a prostředků. Zdůraznila i kvalitní poradenskou 

činnost směrem ke všem školám, míněno nejen krajským, ale i obecním (mateřské a základní školy 

nevyjímaje) a školským zařízením. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  12 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/31/314/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 zhodnocení situace z hlediska zaměstnance i odborové organizace 

 

 

 

 

K bodu č. 7 

Predikce vývoje nezaměstnanosti po koronaviru 

 

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

 

Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Martina Horáka k zhodnocení současné situace na trhu práce 

a představení výhledu vývoje spolupráce v nadcházejících měsících. 
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Mgr. Martin Horák uvedl, že současná situace na trhu práce pociťuje znatelné dopady pandemické 

krize. Obraz administrativního stavu trhu práce je výrazně odlišný od reálného stavu, neboť dle 

statistických údajů nabídka míst převyšuje počet uchazečů o práci, nicméně většina těchto pozic byla 

v minulosti obsazena cizími státními příslušníky zejména z Polska a Ukrajiny. V průběhu března 

nezaměstnanost stagnovala, nejvíce nezaměstnaných spadalo do oblasti služeb.  V průběhu dubna 

a května se míra nezaměstnanosti zvyšovala pouze zanedbatelně, nicméně v následujících měsících je 

opět očekáván mírný nárůst, a to i přestože se jedná o období funkčních sezónních cyklů (tj. 

sezónních prací), které pozitivně ovlivňuje procentuální míru nezaměstnanosti.   

Nezaměstnanost je a bude výrazně propojena s vývojem v oblasti turistického ruchu, postupným 

otevíráním hranic a s tím souvisejícím přísunem pracovní a turistické síly. Trh práce a míra 

nezaměstnanosti však samozřejmě není ovlivněna pouze pandemií, ale také populačním, 

průmyslovým, politickým a socioekonomickým vývojem, vysokou mírou přeshraniční mobility 

a v neposlední řadě také a to velmi významně klimatickým vývojem. Velký dopad mají rovněž 

i regionální disparity v kraji.  

V předchozích měsících nebylo avizováno hromadné propouštění, nicméně v tento moment již 

přicházejí náznaky ze 2 až 3 společností v oblasti automobilového průmyslu, který v našem kraji 

zaujímá prvotní místo a váže na sebe i další průmyslová a službová odvětví. V tento moment lze velmi 

obtížně predikovat vývoj na trhu práce v našem kraji, neboť tento je závislý zejména na vývoji 

v oblasti automobilového průmyslu; mírný a pozvolný nárůst nezaměstnanosti (cca 5%) se však do 

konce roku předpokládá. 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:               12 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/31/315/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 predikci vývoje nezaměstnanosti po koronaviru 

 

 

 

K bodu č. 8 

Prodloužení doby realizace projektů podpořených z krajských dotačních programů v oblasti 

Vzdělávání v roce 2019 

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

a dotací, KÚKHK  

Mgr. Dana Komorová – referentka oddělení krajských dotací odboru regionálního rozvoje, grantů 

a dotací, KÚ KHK 
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Vzhledem k mimořádné pandemické situaci a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byla většina 

škol a školských zařízení uzavřena, případně provozována v omezeném režimu, což v důsledku 

způsobilo potíže u projektů s dobou realizace plánovanou od 01.08.2019 do 31.07.2020. Z tohoto 

důvodu je tedy podáván návrh na prodloužení doby realizace těchto projektů v oblasti Vzdělávání pro 

rok 2019, a to do 31.12.2020, bude-li ze strany příjemce dotace/realizátora projektu doručena 

do 22.06.2020 příslušná žádost o prodloužení. Doposud bylo podáno 16 žádostí o prodloužení 

termínu. 

Diskuze:  

Členové výboru diskutovali nad administrativní komplikovaností prodloužení projektů, bohužel 

snadnější přípustná varianta nebyla nalezena.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      12 

Proti:      0 

Zdržel se:     0 

 

USNESENÍ VVZ/31/316/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 prodloužení doby realizace projektů podpořených z krajských dotačních programů v oblasti 

Vzdělávání v roce 2019 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prodloužení doby realizace projektů 

podpořených z krajských dotačních programů v oblasti Vzdělávání v roce 2019 do 31.12.2020 

těm příjemců dotací, kteří do 22.06.2020 podají žádost o prodloužení doby realizace projektu 

 

 

 

K bodu č. 9 

Dotační programy v oblasti Vzdělávání a Prevence rizikového chování pro rok 2021 

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

dotací, KÚKHK (hlavní prezentující) 

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

Mgr. Svatka Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru školství, KÚ KHK 

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

KHK 

Mgr. Dana Komorová – referentka oddělení krajských dotací odboru regionálního rozvoje, grantů a 

dotací, KÚ KHK 
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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.  

V součinnosti odboru školství a odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací jsou  

v oblasti vzdělávání navrženy následující krajské dotační programy: 

21SMVU1 Rozvoj podmínek pro vzdělávání – Inovace ve vzdělávání 

21SMV02 Rozvoj nadání 

21SMV06 Etická výchova ve školách 

a 

v oblasti Prevence rizikového chování je navržen následující dotační program: 

21SMP01 Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků 

 

Žádosti o dotace je nutné podat jednak v aplikaci DOTIS, a jednak prostřednictvím datové schránky 

žadatele či v listinné podobě (s podpisem oprávněné osoby) v níže uvedených termínech:   

Oblast Vzdělávání: v aplikaci DOTIS od 16. 12. 2020 do 27.01.2021 + prostřednictvím datové schránky 

či v listinné podobě do 03.02. 2021  

Oblast Prevence rizikového chování: v aplikaci DOTIS od 19. 10. 2020 do 25.11. 2020 + 

prostřednictvím datové schránky či v listinné podobě do 02.12.2020. 

 

21SMV02 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 prostřednictvím 

individuální práce, systematické práce a prostřednictvím realizace projektů směřujících 

k dlouhodobým aktivitám a činnostem s mimořádně nadanými žáky.  

 

21SMVU1 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 praxí a spolupráce mezi školami.  

 

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.   
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21SMV06 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, přičemž cílovou skupinou jsou nejen 

žáci, ale rodiče a široká veřejnost.  

 

21SMP01 Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků 

Dotační program cílí na formování osobnosti dětí a mládeže zejména v oblasti specifické prevence 

rizikového chování a na předcházení, minimalizaci a oddálení výskytu jednotlivých forem rizikového 

chování včetně podpory rozvoje zdravého životního stylu ve školách. Program je určen pro projekty 

zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci projevů rizikového chování, včasnou 

intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické prevence a  zvyšování odborných znalostí 

a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikového chování.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      12 

Proti:      0 

Zdržel se:     0 

 

USNESENÍ VVZ/31/317/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 projednal dotační programy v oblasti Vzdělávání a Prevence rizikového chování pro rok 2021 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podmínky dotačních programů v oblasti 

Vzdělávání 21SMVU1, 21SMV02, 21SMV06 a Prevence rizikového chování 21SMP01 pro rok 

2021 

 

 

K bodu č. 10 

Poskytnutí dotací na individuální účel – kapitola 18 

Ing. Petra Teplá – ekonomka odboru kanceláře hejtmana, KÚ KHK 

 

Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Petru Teplou, aby představila návrh projektové žádosti z oblasti 

vzdělávání, jejíž finanční požadavek nepřevyšuje 200 000,00 Kč. 
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Cílem předkládaného projektu je zvýšení ochrany osob ve školách formou takticko-bezpečnostního 

projektu, který zahrnuje teoretickou a praktickou část a bude realizován v rozmezí 3 dnů (16 hodin) 

přímo situovaný v Městském gymnáziu a SOŠ v Úpici. Projekt umožní nácvik modelových situací 

týkajících se rozličných variant útoků na tzv. měkké cíle, nácvik pravidel chování žáků a 

pedagogického personálu v krizové situaci, nácvik bezpečnostních reakcí a opatření v případě útoku 

na školu či školské  zařízení apod. Realizace projektu s ohledem na aktuálně vyhlášený nouzový stav 

bude adekvátně posunuta; nyní nelze uvést konkrétní data.  

 

číslo 

projektu 

žadatel o 

dotaci 
projekt účel 

celkové 

náklady 

požadovaná 

částka 
vyjádření odboru 

00278386 
Město 

Úpice 

Takticko 

bezpečnostní projekt: 

"Agresor ve škole" 

Realizace projektu, jehož 

cílem je teoretickou i 

praktickou formou probrat 

možnost zvýšení ochrany 

osob ve školách. Projekt se 

uskuteční na Městském 

gymnáziu a SOŠ v Úpici 

během 3 dnů . 

60 000 Kč 48 000 Kč 

SM: Žádost nebylo 

možné podpořit 

z krajských dotačních 

programů z oblasti 

prevence. Doporučujeme 

podpoření. 

 

Většina členů výboru považovala tuto žádost za diskutabilní vzhledem k jejímu obsahu a zajištění 

realizace. 

V průběhu projednávání tohoto bodu z jednání odešel Mgr. Petr Hamáček. 

Mgr. Robert Novák podal protinávrh nedoporučit tuto žádost o individuální dotaci k podpoře.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:               11 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/31/318/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. nedoporučuje  

 schválit předloženou žádost o poskytnutí dotace na individuální účel, která by byla hrazena 

z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje na rok 2020: 

 

Název projektu: Takticko bezpečnostní projekt: "Agresor ve škole" 

Číslo projektu:  00278386 

Žadatel: Město Úpice  

Celkové náklady:  60 000 Kč 

Požadovaná částka: 48 000 Kč 
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K bodu č. 11 

Poskytnutí dotací na individuální účel –  dotační fond 

Ing. Iva Skalská – referentka oddělení evropských grantů odboru regionálního rozvoje, grantů a 

dotací, KÚ KHK 

 

Členové výboru obdrželi v předstihu podkladové materiály. Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Ivu 

Skalskou k podání informací. Mgr. Iva Skalská se nejprve členům výboru představila a poté přistoupila 

k prezentaci 2 projektových žádostí z oblasti výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti, které byly podány 

v termínu do 14. 5. 2020, jejichž finanční požadavek dosahuje či převyšuje 200 000,00 Kč. Žádosti již 

byly projednány v Radě Královéhradeckého kraje a následně budou projednávány Zastupitelstvem 

Královéhradeckého kraje.  

 

 

 

číslo 

projektu 

žadatel o 

dotaci 
projekt účel celkové náklady 

požadovaná 

částka 

 

částka 

schválená 

v Radě KHK 

20RGI01-

0110 

Asociace pro 

mládež, vědu 

a techniku 

AMAVET, z. s. 

Program vytváření a 

rozvíjení zájmu žáků 

o vědecké a technické 

obory v 

Královéhradeckém 

kraji, III. ročník 

Založení 8 až 10 

mechatronických klubů 

a s tím zvýšení počtu 

klubů na nejméně 25 

s celkem 200 žáky. 

Na začátku školního roku 

připravujeme 

jednodenní seminář pro 

vedoucí vědeckých 

a technických projektů 

a lektory 

mechatronických klubů. 

430 000 Kč 400 000 Kč 200 000 Kč 

20RGI02-

0192 

Nadační fond 

Magdaleny 

Kožené 

ZUŠ Open 2020 

Prostředky budou 

použity na koordinaci, 

propagaci a vlastní 

realizaci akcí festivalu 

ZUŠ Open 2020 

v Královéhradeckém 

kraji. Dále také na přímé 

technické zajištění 

a realizaci produkce 

v Neratově a úhradu 

nákladů spojených 

s přípravou 

a ubytováním 

reprezentantů kraje na 

celostátních akcích. 

2 478 300 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 

 

 

Členové výboru se dohodli posoudit a hlasovat o každé žádosti samostatně. 
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V průběhu projednávání tohoto bodu jednání opustil Mgr. Josef Chvalina. 

 

 

Diskuze: 

Nejprve byla řešena žádost na projekt Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké 

a technické obory v Královéhradeckém kraji, III. ročník. 

 

Členové výboru namítali, že se jedná o opakovaně (2x ročně) předkládanou žádost; nejedná se 

o mimořádnou či ojedinělou aktivitu ani jedinečný záměr.  Mgr. Robert Novák podal protinávrh 

hlasovat o nedoporučení této žádosti k podpoře. 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:                8 

Proti:   0 

Zdržel se:  2 

 

 

USNESENÍ VVZ/31/319/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. nedoporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální účely, 

na které jsou vyčleněny prostředky ve schváleném rozpočtu, nebo budou uvolněny finanční 

prostředky v rámci II. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020, a to na projekt: 

 

Název projektu: Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory 

v Královéhradeckém kraji, III. ročník 

Číslo projektu: 20RGI01-0110 

Žadatel: Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. 

Celkové náklady: 430 000 Kč 

Požadovaná částka: 400 000 Kč 

 

 

 

 

Následně byla řešena žádost na projekt ZUŠ Open 2020; členové výboru věnovali pozornost zejména 

harmonogramu plánovaných akcí. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:               10 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 
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USNESENÍ VVZ/31/320/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální účely, a to 

na projekt: 

 

Název projektu: ZUŠ Open 2020 

Číslo projektu:  20RGI02-0192 

Žadatel: Nadační fond Magdaleny Kožené  

Celkové náklady:  2 478 300 Kč 

Požadovaná částka: 200 000 Kč 

 

 

 

 

 

K bodu č. 12 

Různé, diskuze, závěr 

 

32. JEDNÁNÍ VÝBORU  

Předsedkyně výboru informovala přítomné o konání závěrečného jednání výboru, které se bude 

konat v pondělí 31.08.2020 od 13:00 hodin v restauračním zařízení v blízkém okolí sídla krajského 

úřadu.  

 

Všechny body programu byly vyčerpány.  

Předsedkyně výboru poděkovala přítomným za účast. 

Jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno v 15:50 hodin.  

 

 

 

 

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

Mgr. Edita Vaňková       Mgr. Táňa Šormová 

předsedkyně výboru        ověřovatelka zápisu 
 

Dne11.06.2020 zpracovala: Jindřiška Smejkalová 


