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Z Á P I S 
 

z 1. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
 

konaného dne 19. ledna 2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Albrechta z Valdštejna 9-1.906 

v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 

Přítomni: Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Jana Berkovcová, MgA. Michal Čepelka, Ing. Jiří Franc, 

Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Mgr. Robert 

Novák, Ph.D., Lukáš Teplý, PaedDr. Kamil Vávra, PhDr. Michal Vávra 

Omluveni: Mgr. David Joska, Mgr. Pavel Káňa, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Jan Zeman 

Tajemnice: Mgr. Jindřiška Smejkalová  

Přizváni: Mgr. Martin Červíček (omluven), Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, PaedDr. Markéta 

Stuchlíková (dlouhodobě omluvena), Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Alena Svátková 

(omluvena), Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

Program jednání: 

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

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

2. Představení členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 členové výboru 

3. Představení odboru školství a jeho činnosti 

 Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA – náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu 

RNDr. Jiří Ort – zastupující vedoucí odboru školství 

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

oddělení odboru školství 

4. Jednací řád výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

5 Volba místopředsedy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

6. Návrh termínů pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – rok 2021 

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

7. Plán práce výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – témata 

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 
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8. Představení činnosti oddělení krajských dotací odboru reg. rozvoje, grantů a dotací – formy spolupráce 

v rámci činnosti výboru 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.- vedoucí oddělení krajských dotací  

9. Hodnotící komise pro dotační program Prevence rizikového chování – termín a složení 

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

10. Stížnost Ing. Mgr. Milana Hirsche – úvodní obecná informace 

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru; (Ing. Mgr. Hirsch, Ing. Jedlička) 

11. Organizační záležitosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

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. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

 

Předsedkyně výboru Mgr. Jana Drejslová zahájila 1. jednání Výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále také jen „výbor“) 

ve 13:05 hodin a celé jej řídila.  

Předsedkyně výboru přivítala přítomné členy a hosty; dále pak konstatovala, že výbor je usnášení 

schopný; přítomno bylo 11 členů výboru, 4 se z jednání řádně omluvili. 

Předsedkyně členům výboru představila svou osobu, zmínila své dosavadní pracovní zkušenosti nejen 

z oblasti školské, vzdělávací a sociální, ale také z funkce místostarostky a zároveň lehce nastínila 

základní představu o činnosti výboru.  

Následně předsedkyně výboru seznámila členy s programem jednání. 

Nebyl podán návrh na doplnění programu a bylo přistoupeno ke schválení předložené verze 

programu. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  11 

Proti:  0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/1/1/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání: 

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

hostů na jednání 

2. Představení členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

3. Představení odboru školství a jeho činnosti 

4. Jednací řád výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

5. Volba místopředsedy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

6. Návrh termínů pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – rok 2021 

7. Plán práce výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – témata 

8. Představení činnosti oddělení krajských dotací odboru reg. rozvoje, grantů a dotací – 

formy spolupráce v rámci činnosti výboru 
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9. Hodnotící komise pro dotační program Prevence rizikového chování – termín a složení 

10. Stížnost Ing. Mgr. Milana Hirsche – úvodní obecná informace 

11. Organizační záležitosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  

12. Různé, diskuze, závěr 
 

 

 

Předsedkyně výboru se požádala Ing. Jiřího France, zda by se ujal postu ověřovatele zápisu; tento 

souhlasil s výkonem funkce ověřovatele pro 1. jednání výboru.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  11 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/1/2/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Ing. Jiřího France jako ověřovatele zápisu  

 

 

Následně dala předsedkyně hlasovat o schválení stálých interních hostů a hosta/ů přizvaného/ých 

k projednávání jednotlivých bodů programu. U této příležitosti jmenovitě přivítala Mgr. Arnošta 

Štěpánka, MBA – náměstka hejtmana pro oblast školství a sportu a přítomné zástupce odboru 

školství krajského úřadu. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  11 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/1/3/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast stálých hostů:   

• RNDr. Jiří Ort – zastupující vedoucí odboru školství, vedoucí oddělení středního a 

speciálního vzdělávání odboru školství KÚKHK 

• Mgr. Svatava Odlová – vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru 

školství KÚKHK 

• Mgr. Alena Svátková – vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství KÚKHK 

• Ing. Václav Jarkovský – vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení odboru 
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školství KÚKHK 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  11 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/1/4/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 8 „Představení činnosti oddělení krajských 

dotací odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací – formy spolupráce v rámci činnosti 

výboru“ a k projednávání bodu č. 9 „Hodnotící komise pro dotační program Prevence 

rizikového chování – termín a složení“ 

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

regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK  
 

 

 

 

 

K bodu č. 2 

Představení členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

 

Předsedkyně výboru vyzvala přítomné členy, aby se krátce představili a informovali přítomné 

o důležitých zájmech a oblastech své působnosti. 

1. Mgr. Jana Drejslová 

2. Mgr. Jana Berkovcová 

3. MgA. Michal Čepelka 

4. Ing. Jiří Franc 

5. Mgr. Libuše Friedlová 

6. Mgr. Petr Hamáček 

7. Mgr. David Joska - nepřítomen 

8. Mgr. Pavel Káňa - nepřítomen 

9. Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček - nepřítomen 

10. RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D 

11. Mgr. Robert Novák 

12. Lukáš Teplý 

13. PaedDr. Kamil Vávra 

14. PhDr. Michal Vávra 

15. Mgr. Jan Zeman – nepřítomen 
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K bodu č. 3 

Představení odboru školství a jeho činnosti 

Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA – náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu 

Zástupci odboru školství – RNDr. Jiří Ort, Mgr. Svatava Odlová, Ing. Václav Jarkovský 

 

Předsedkyně výboru předala slovo Mgr. Arnoštu Štěpánkovi, MBA – náměstku hejtmana pro oblast 

školství a sportu. Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA se představil a následně vstřícně poděkoval přítomným 

za přijetí členství ve výboru, vyjádřil víru v pozitivní změnu právě na základě podnětů, které budou 

vycházet z činnosti výboru. Zároveň členům nabídl možnost osobně se obrátit na jeho osobu, budou-

li mít potřebu cokoliv mu sdělit osobně či požádat o pomoc při řešení jakýchkoli problematických 

záležitostí. Kontakt je možný přes Mgr. Veroniku Čechovou, DiS., asistentku pana náměstka (tel.: 495 

817 333; e-mail: vcechova@kr-kralovehradecky.cz). 

 

Poté bylo slovo předáno přítomným vedoucím jednotlivých oddělení odboru školství, kteří podali 

informace o hlavních činnostech jim svěřeným oddělením. V této souvislosti byly zmíněny 

zřizovatelské a statistické činnosti, tvorba výročních zpráv a krajských dlouhodobých záměrů, 

nostrifikační činnost, příprava a realizace projektů, tvorba a správa webových portálů, rozpočtové, 

investiční a finanční záležitosti apod. 

 

Důležité odkazy: 

Školský informační portál Královéhradeckého kraje: Webový portál KHK - Úvod (sipkhk.cz) 

Podpora škol v on-line vzdělávání: Školy Sobě - Podpora škol v on-line vzdělávání (skolysobe.cz) 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  11 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/1/5/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 informace o činnosti odboru školství a možnosti spolupráce v rámci činnosti výboru  
 

 

K bodu č. 4 

Jednací řád výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Mgr. Jana Drejslová 

 

Členové výboru obdrželi podklady v předstihu v elektronické podobě.  

 

Předsedkyně výboru informovala členy o hlavních ustanoveních jednacího řádu výboru zastupitelstva 

kraje, zmínila volbu místopředsedy, podstatu členství a zejména neveřejnou formu jednání výboru. 

mailto:vcechova@kr-kralovehradecky.cz
https://sipkhk.cz/
https://skolysobe.cz/
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Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  11 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/1/6/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 Jednací řád výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

 

 

 

K bodu č. 5 

Volba místopředsedy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Mgr. Jana Drejslová 

 

V návaznosti na předchozí bod předsedkyně výboru navrhla po dohodě jako místopředsedkyni Mgr. 

Janu Berkovcovou a obhájila důležitost této „zastupitelské“ funkce pro případ své nepřítomnosti. 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  10 

Proti:  0 

Zdržel se: 1 

 

NÁVRH USNESENÍ VVZ/1/7/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. volí 

 Mgr. Janu Berkovcovou jako místopředsedkyni výboru pro výchovu, vzdělávání a 

zaměstnanost 

 

 

 

 

 

K bodu č. 6 

Návrh termínů pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – rok 2021 

Mgr. Jana Drejslová 
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Členové výboru obdrželi návrhy termínů elektronicky v předstihu.  

Navrhované termíny včetně zahajovacího času ve 13:00 hodin byly jednohlasně schváleny. 

Nepřítomní členové rovněž neměli zásadních námitek proti navrhovaným termínům a časům. 

úterý pořadové č. 

zasedací místnost  

přízemí 

19.01.2021 1 P1.906 

23.02.2021 2 P1.905 

23.03.2021 3 P1.905 

13.04.2021 4 P1.905 

11.05.2021 5 P1.905 

22.06.2021 6 P1.905 

24.08.2021 7 P1.905 

05.10.2021 8 P1.905 

09.11.2021 9 P1.905 

14.12.2021 10 P1.905 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  11 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

NÁVRH USNESENÍ VVZ/1/8/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 termíny zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Královéhradeckého kraje 

pro rok 2021 
 

II. schvaluje 

 termíny zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Královéhradeckého kraje 

pro rok 2021: 

19.01.2021 

23.02.2021 

23.03.2021 

13.04.2021 

11.05.2021 

22.06.2021 

24.08.2021 

05.10.2021 

09.11.2021 

14.12.2021 
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K bodu č. 7 

Plán práce výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – témata 

Mgr. Jana Drejslová 

 

Podkladové materiály obdrželi členové výbor v předstihu elektronicky. 

 

Předsedkyně výboru informovala o předpokládaných tématech, která by mohla být ve výboru 

projednávána na základě podnětů a návrhů jednak ze strany odboru školství a jednotlivých členů 

výboru a jednak ze strany odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací (krajské dotační programy, 

individuální dotace) a odboru kanceláře hejtmana (individuální dotace). 

 

Níže navrhovaná témata byla doplněna informací o každoročním projednávání zprávy o činnosti 

výboru.  

 

Návrh obecných témat – průřezově 

• Aktuální informace o/ze školství Královéhradeckého kraje 

• Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení (zápisy, změny, výmazy) 

• 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 

2019/2020 

• Dlouhodobý záměr (2020-2024 již schválen, schvalování dalšího ke konci volebního období) 

• 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) 



Stránka 10 z 16 

 

o Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji 

(I-KAP) 

o Další připravované a realizované projekty 

 

• 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 2022) 

 

• 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…) 

• Aktuální témata krajského školství (COVID-19 a další) 

Diskuze: 

Návrhy témat byly ze strany členů výboru doplněny, resp. rozšířeny o vyhodnocení a srovnání 

výsledků vzdělávání na celostátní, případně i mezinárodní úrovni, budou-li k dispozici adekvátní 

statistická data a studie, a to s potencionální provazbou na změny v krajském vzdělávacím systému, 

přičemž takovéto vyhodnocení či srovnání by mělo vycházet zejména ze statistik a dalších 

dostupných zdrojů ČŠI (každoročně, je-li možné). 

 

USNESENÍ VVZ/1/9/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  

 návrhy témat pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2021 
 

II. schvaluje 

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

rok 2021, 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 (zápisy, změny, výmazy) 

• 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 2019/2020 

• Dlouhodobý záměr (2020-2024 již schválen, schvalování dalšího ke konci volebního 

období) 

• Optimalizační návrhy a jejich dopad, aktuální stav po optimalizaci 

• Spolupráce středních škol a vyšších odborných škol se zaměstnavateli  

 

• Dotační programy 

• Mimořádné účelové příspěvky (MUP) na podporu projektů v oblasti vzdělávání, etické 

výchovy, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit, sportu a tělovýchovy, 

regionálních soutěží a polytechnické výchovy  

• Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Královéhradeckém 

kraji  

• Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Královéhradeckém 

kraji na období 2019-2023 

• Informace o systému organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji       

• Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání 

 

• Dotace na individuální účel 

• EU projekty z oblasti školství, vzdělávání a regionálního rozvoje  

o Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP) 

o Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji (I-KAP) 

o Další připravované a realizované projekty 

 

• 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 2022) 

 

• 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, 

včetně případného vyhodnocení a srovnání výsledků vzdělávání na celostátní, 

případně i mezinárodní úrovni, budou-li k dispozici adekvátní statistická data  

 

• Vyhodnocení optimalizačních kroků v Královéhradeckém kraji z hlediska 
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ekonomického, materiálního a personálního zajištění 

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

technického zabezpečení (investice do škol…) 

• Aktuální témata krajského školství (COVID-19 a další) 

 
 

 

 

K bodu č. 8 

Představení činnosti oddělení krajských dotací odboru reg. rozvoje, grantů a dotací – formy 

spolupráce v rámci činnosti výboru 

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

grantů a dotací KÚ KHK 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., vedoucí oddělení krajských dotací odboru 

regionálního rozvoje, grantů a dotací, který ve zkratce pohovořil o hlavních činnostech daného 

oddělení, které zpracovává zejména krajské dotační programy a následně hodnotí žádosti 

oprávněných osob podané do vyhlášených dotačních programů.  Projektové žádosti z oblasti školství, 

vzdělávání a výchovy jsou/budou projednávány ve výboru a následně předkládány do rady či 

zastupitelstva kraje, přičemž členové výboru se rovněž aktivně podílí na hodnocení žádostí o dotace 

v rámci příslušných programů spadajících právě do oblasti školství, vzdělávání a výchovy, případně 

dalších příbuzných oblastí. 

 

Hlasování se z důvodu krátkodobé nepřítomnosti nezúčastnil 1 člen. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  10 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/1/10/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 informace o činnosti oddělení krajských dotací odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací – 

formy spolupráce v rámci činnosti výboru 

 

K bodu č. 9 

Hodnotící komise pro dotační program Prevence rizikového chování – termín a složení 

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

grantů a dotací KÚ KHK 

 

Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., aby představil dotační program 

Prevence rizikového chování. Znění dotačního programu Prevence rizikového chování bylo 

v předstihu rozesláno elektronicky. 
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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. 

Dotační výzva byla určena jednak právnickým osobám vyvíjejícím veřejně-prospěšnou činnost a 

poskytujícím služby školám v oblasti primární prevence rizikového chování, a jednak právnickým 

osobám vykonávajícím činnost školy, která poskytuje stupeň vzdělávání v Královéhradeckém kraji 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vymezených na tento dotační program je cca 

1 500 000 Kč.  

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., se v souvislosti s výše uvedeným dotázal přítomných, zda by měli 

zájem stát se členy hodnotící komise pro dotační oblast Prevence rizikového chování. Dobrovolně 

projevili zájem: Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, PaedDr. Kamil Vávra a jako 

náhradník Mgr. Robert Novák. Navrhovaní členové se spolu s Mgr. Arnoštem Štěpánkem shodli na 

termínu jednání komise dne 15. 2 2020 od 10:00 hodin. Původní čas zahájení byl později posunut až 

na 11:00 hodinu. Členům komise bude zřízen přístup do systému pro správu dotací; přihlašovací 

údaje budou rozeslány prostřednictvím e-mailové zprávy. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  11 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/1/11/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 předpokládaný termín jednání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci podaných do 

dotačního programu 21SMP (Prevence rizikového chování) dne 15.02.2021 a navržené složení 

- Mgr. Jana Drejslová (členka), Mgr. Jana Berkovcová (členka), Ing. Jiří Franc (člen), PaedDr. 

Kamil Vávra (člen) a Mgr. Robert Novák (náhradník). 

 

Dotační program „Vzdělávání“, resp. termín jednání a složení hodnotící komise bude projednáván na 

2. zasedání výboru dne 23.02.2021. Termín jednání hodnotící komise je předpokládán na polovinu 

března 2021. 

 

K bodu č. 10 

Stížnost Ing. Mgr. Milana Hirsche – úvodní obecná informace 

Mgr. Jana Drejslová, předsedkyně výboru 
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Předsedkyně výboru obdržela „na vědomí“ otevřený dopis/stížnost Ing. Mgr. Milana Hirsche, 

k němuž/níž podala členům výboru úvodní informaci. Zmiňovaná písemnost ze dne 16.11.2020 je 

v pořadí již druhou písemností, týkající se téže věci, která je adresována „na vědomí“ předsedkyni a 

zároveň tajemnici výboru.  

 

Stížnost, v pořadí první, doručená 04.02.2020 byla projednávána na 29. jednání výboru - níže textace 

uvedená v zápise ze jednání ze dne 17.02.2020. 

STÍŽNOST Ing. Mgr. Milana Hirsche 

Výbor byl seznámen se stížností Ing. Mgr. Milana Hirsche, která byla zaslána Ing. Bc. Jaroslavu 

Kostelníčkovi a týkala se výsledků DT a PP MZ z roku 2019 na Střední škole vizuální tvorby, s. r. o., 

Černilovská 7, Hradec Králové 500 03. 

Výbor se seznámil s otevřeným dopisem pana Ing. Mgr. Hirsche, projednal jej a vzal na vědomí obsah 

sdělení z otevřeného dopisu, dále výbor doporučil Ing. Mgr. Hirschovi obrátit se s obsahem 

otevřeného dopisu na ČŠI. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:  11 

Proti:   0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/29/294/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 otevřený dopis pana Ing. Mgr. Hirsche a obsah sdělení z tohoto dopisu  
II. doporučuje 

 Ing. Mgr. Hirschovi obrátit se s obsahem otevřeného dopisu na ČŠI 

 

 

Vzhledem k tomu, že výboru byly písemnosti dány pouze „na vědomí“ a zainteresovaná škola je 

školou soukromou, tj. kraj není jejím zřizovatelem, výbor se domnívá, že není kompetentní v řešení 

dané záležitostí a ztotožňuje se s doporučením, které již bylo schváleno v rámci Usnesení 

VVZ/29/294/2020 ze dne 17.02.2020, tj. doporučuje pisateli obrátit se v dané záležitosti na ČŠI. 

Nicméně členové výboru se dohodli, že danou záležitost prodiskutují znovu na dalším, tj. druhém, 

jednání výboru dne 23.02.2021, a to za přítomnosti zástupce z oblasti legislativy. 

 

 

K bodu č. 11 

Organizační záležitosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  

Mgr. Jana Drejslová, předsedkyně výboru 

 

Předsedkyně výboru navrhla na základě dosavadních zkušeností některých členů výboru a s ohledem 

na činnost výboru níže uvedené externí stálé hosty:  

 

• Mgr. Martina Horáka – ředitele krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové 
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• Ing. Markétu Cermanovou – předsedkyni krajské organizační jednotky Českomoravského 

odborového svazu pracovníků školství pro Královéhradecký kraj 

  

USNESENÍ VVZ/1/12/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast stálých hostů:   

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

• Ing. Markéta Cermanová – předsedkyně KOJ ČMOS PŠ Královéhradeckého kraje  

 

Ostatní 

 

• Přítomnost na jednáních výboru:  

o podpis na prezenční listinu - vždy 

o neúčast/nepřítomnost na jednání - omluvu z jednání výboru nahlásit nejlépe 

tajemnici  

▪ (e-mail: jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz; mob.: 702 196 320)) 

 

• Zápis z jednání:  

o odsouhlasení zápisu ze strany předsedkyně (případně místopředsedkyně) výboru a 

ověřovatele  

▪ návrhy úprav a doplnění zápisu jsou možné do momentu odsouhlasení zápisu  

▪ explicitní vyjádření člena výboru do zápisu se děje na základě výslovné 

žádosti příslušeného člena výboru 

 

• Parkování zdarma:  

o na recepci lze vyměnit parkovací lístek za lístek s volným, tj. bezplatným, výjezdem 

 

• Karta člena výboru – není požadována 

 

• Kontakty členů výboru – budou rozeslány jako příloha e-mailové zprávy 

 

 

K bodu č. 12 

Různé, diskuze, závěr 

 

Členové výboru požádali o informace k následujícím záležitostem: 

- termíny realizace projektů (MUP, školních, krajských, EU), případně i šablon 

- rozpočtové záležitosti (vhodná účast Ing. Václava Jarkovského na všech jednáních výboru). 

 

Následně proběhla krátká diskuze k níže uvedeným bodům:  

mailto:jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz
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- snižování počtu asistentů (téměř se neprojevilo); 

- změny v oblasti zabezpečení a financování pedagogické intervence ve školách; 

- financování výuky cizinců v mateřských a základních školách – aktuálně v řešení s MŠMT; 

- financování škol po provedené reformě financování, dopady zavedení PHmax (hodnoceno 

pozitivně, v r. 2020 došlo k výraznému navýšení prostředků na nenárokové složky 

v rozpočtech škol); 

- eliminace rizika chyb ve výkaznictví škol a školských zařízení; 

- konání maturitních zkoušek (v daný moment není o konání maturitních zkoušek konkrétně 

rozhodnuto). 

 

 

V závěru jednání byla podána informace o plánovaném pořádání zimní olympiády dětí a mládeže 

v roce 2023 v Královéhradeckém kraji (bude přistoupeno ke zpracování přihlášky, která bude 

následně postoupena ke schválení). 

 

 

Jednání výboru bylo ukončeno ve 14:40 hodin. 

 

2. JEDNÁNÍ VÝBORU  

23.02.2021 od 13:00 hodin – zasedací místnost Karla Poláčka P1.905  

 

 

 

 

 

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

Mgr. Jana Drejslová       Ing. Jiří Franc  

předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 

 

Dne 22.01. 2021 zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová 


