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Z Á P I S 

 

ze 2. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 23. února 2021 od 13:00 hodin on-line  

 

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

Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. David Joska, Mgr. Pavel Káňa, 

Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Mgr. Robert Novák, Ph.D., 

Lukáš Teplý, PaedDr. Kamil Vávra, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Jan Zeman 

Omluveni:  

Stálí hosté: Ing. Markéta Cermanová, Mgr. Martin Horák 

Tajemnice: Mgr. Jindřiška Smejkalová  

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

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

Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort, Mgr. Martin Struna, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, 

DiS.; Mgr. Iva Skalská  

 

 

Program jednání: 

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

jednání 

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

2. Žádost o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 

 RNDr. Jiří Ort – zastupující vedoucí odboru školství 

3. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 

2019/2020 

 RNDr. Jiří Ort – zastupující vedoucí odboru školství 

Mgr. Daniel Horáček – referent oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství 

4. Aktuální informace o realizaci projektů KAP a I-KAP 

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

5. Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického a digitálního 

vzdělávání ve školách zřízených krajem pro rok 2021 

 Ing. Václav Jarkovský – vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení odboru školství 
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6. Informace k finančnímu zabezpečení přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2021 

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

7. Podpora veřejně prospěšných projektů z krajského dotačního programu 21SMP01 „Prevence 

rizikového chování a zdravý životní styl žáků“ v roce 2021 

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

grantů a dotací 

8. Hodnotící komise pro dotační programy v oblasti Vzdělávání – termín a složení 

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

grantů a dotací 

9. Prodloužení doby realizace projektu 20SMV02-0003 

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

grantů a dotací 

10. Poskytnutí dotací na individuální účel – I. změna rozpočtu 2021 

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

dotací 

11. Stížnost Ing. Mgr. Milana Hirsche  

 Mgr. Martin Struna – právník odboru školství 

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 2. 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; konstatovala, že výbor je usnášení schopný; při 

zahájení bylo přítomno 13 členů výboru. 

Předsedkyně dala prostor k představení se a k vyjádření novým členům - Mgr. Davidu Joskovi, 

Mgr. Pavlu Káňovi a Mgr. Janu Zemanovi a také samozřejmě externím stálým hostům, a to 

Ing. Markétě Cermanové a Mgr. Martinu Horákovi, kteří budou přispívat do diskuze v rámci své 

odborné a pracovní působnosti. 

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

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

krajské organizační jednotky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství pro 

Královéhradecký kraj) 

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:  13 

Proti:  0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/2/13/2021 

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. Žádost o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 

3. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za 

školní rok 2019/2020 

4. Aktuální informace o realizaci projektů KAP a I-KAP 
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5. Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického a 

digitálního vzdělávání ve školách zřízených krajem pro rok 2021 

6. Informace k finančnímu zabezpečení přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2021 

7. Podpora veřejně prospěšných projektů z krajského dotačního programu 21SMP01 

„Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků“ v roce 2021 

8. Hodnotící komise pro dotační programy v oblasti Vzdělávání – termín a složení 

9. Prodloužení doby realizace projektu 20SMV02-0003 

10. Poskytnutí dotací na individuální účel – I. změna rozpočtu 2021 

11. Stížnost Ing. Mgr. Milana Hirsche  

12. Různé, diskuze, závěr  

 

 

Předsedkyně výboru požádala Mgr. Roberta Nováka, zda by se ujal postu ověřovatele zápisu; tento 

souhlasil s výkonem funkce ověřovatele pro 2. jednání výboru.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/2/14/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Roberta Nováka jako ověřovatele zápisu  

 

 

Následně dala předsedkyně hlasovat o schválení hostů přizvaných k projednávání jednotlivých bodů 

programu.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/2/15/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 7 „Podpora veřejně prospěšných projektů 
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z krajského dotačního programu 21SMP01 „Prevence rizikového chování a zdravý životní styl 

žáků“ v roce 2021“, bodu č. 8. „Hodnotící komise pro dotační programy v oblasti Vzdělávání – 

termín a složení“ a bodu č. 9 „Prodloužení doby realizace projektu 20SMV02-0003“ 

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

regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK 

 

účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 10 „Poskytnutí dotací na individuální účel – 

I. změna rozpočtu 2021“ 

• Mgr. Iva Skalská – referentka oddělení evropských grantů odboru regionálního 

rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK 

 

účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 11 „Stížnost Ing. Mgr. Milana Hirsche“ 

• Mgr. Martin Struna – právník odboru školství KÚ KHK  
 

 

K bodu č. 2 

Žádost o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 

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

 

Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola  

(sídlo: Lesnická 9, 541 01  Trutnov) 

 

Předmět žádosti: 

1) zápis místa poskytovaného vzdělávání střední školy na adrese 

 a) K Bělidlu 478, 541 02  Trutnov 

 b) Lužická 489, 541 01  Trutnov 

 c) Na Struze 8, 541 01  Trutnov 

 

2) zápis místa poskytovaného vzdělávání vyšší odborné školy na adrese 

 a) K Bělidlu 478, 541 02  Trutnov 

 b) Lužická 489, 541 01  Trutnov 

 c) Lesnická 9, 541 01  Trutnov 

 

Ředitel výše uvedené příspěvkové organizace žádá o zapsání míst poskytovaného vzdělávání od 

01.09.2021 z důvodu zvýšeného zájmu o studium a znovuobnovení činnosti VOŠ, přičemž vyžadovaná 

změna zápisu míst poskytovaného vzdělání nevyžaduje rozšíření stávajícího pedagogického sboru ani  

další materiální vybavení. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

USNESENÍ VVZ/2/16/2021 
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Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  

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

od 01.09.2021 

Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola  
(sídlo: Lesnická 9, 541 01  Trutnov) 

1) zápis místa poskytovaného vzdělávání střední školy na adrese 

 a) K Bělidlu 478, 541 02  Trutnov 

 b) Lužická 489, 541 01  Trutnov 

 c) Na Struze 8, 541 01  Trutnov 

2) zápis místa poskytovaného vzdělávání vyšší odborné školy na adrese 

 a) K Bělidlu 478, 541 02  Trutnov 

 b) Lužická 489, 541 01  Trutnov 

 c) Lesnická 9, 541 01  Trutnov 

 

 

 

K bodu č. 3 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 

2019/2020 

Mgr. Daniel Horáček – referent oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství 

prezentace 

 

Členové výboru obdrželi podklady v předstihu v elektronické podobě.  

Mgr. Daniel Horáček poskytl výboru informace týkající se Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací 

soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2019/2020, připomenul legislativní ukotvení 

dokumentu, jednotlivé části dokumentu a informace o zdrojích použitých dat a údajů. Informoval 

o počtech škol, dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení; seznámil výbor se statistikami počtu 

žáků v jednotlivých stupních vzdělávání, a to v porovnání s předchozím školním rokem; věnoval se 

počtům nově přijatých žáků do 1. ročníků středních škol, počtu žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a rovněž školnímu stravování. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  14 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/2/17/2021 
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Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 

2019/2020 

 

 

K bodu č. 4 

Aktuální informace o realizaci projektů KAP a I-KAP 

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

 

Mgr. Alena Svátková informovala o průběhu realizace projektů KAP a I-KAP; rovněž podala informace 

k další různorodé činnosti oddělení v rámci podpory škol a školských zařízení. Shrnula informace 

k zastřešujícímu projektu KAP (01.02.2016 – 31.01.2022), který se v zásadě věnuje 4 odborným 

platformám čítajícím celkem 10 nejdůležitějších témat v oblasti školství, vzdělávání 

a řízení/managementu škol – viz níže: 

• Správná volba povolání (kariérové poradenství, kompetence k podnikavosti, iniciativě 

a kreativitě) 

• Vzdělávání pro život (polytechnické vzdělávání, odborné vzdělávání, včetně 

spolupráce škol a zaměstnavatelů, další profesní vzdělávání) 

• Vzdělávání pro všechny (inkluzivní vzdělávání) 

• Vzdělávání pro rozvoj osobnosti (čtenářská a matematická gramotnost, klíčové 

kompetence). 

Následně se věnovala projektům I-KAP (I + II), které pod záštitou projektu KAP prostřednictvím kraje 

a dalších partnerů projektu realizovali a realizují dílčí aktivity podporující oblast školství, vzdělávání 

a managementu nejen v obecné rovině, ale i na úrovni jednotlivých škol a školských zařízení.  

Uvedla 4 pole působnosti, ve kterých operoval projekt I-KAP I (94 mil. Kč) v období 2018 – 2020: 

• Podpora kariérového poradenství  

• Podpora společného vzdělávání 

• Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků 2. stupně základních škol se slabšími 

výsledky, kteří se nepřipravují k přijímacímu řízení na střední školy, a žáků středních škol 

v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem 

• Podpora polytechnického a odborného vzdělávání 

Zdůraznila významný aspekt tohoto projektu, kterým je především nastavení a podpora 

spolupráce mezi školami v mnohaúrovňových vztazích (např. střední škola – základní škola, 

střední škola – mateřská škola) a dále pak také podpora digitalizace ve vydělávávání a školství 

obecně. 

Poté se věnovala navazujícímu projektu I-KAP II (191 mil. Kč), jehož realizace připadá na období 

2021–2023. Do projektu je zapojeno 20 partnerů, z toho 11 středních škol, 1 základní škola a 1 

domov mládeže. Projekt se soustředí zejména na níže uvedené: 

• Akademie techniky (novinky z oblasti digitalizace, 3D tisk a další) 

• Pracovní skupina – inovace v pedagogickém procesu, didaktika, digitalizace, robotika 

• Metodici inkluze (včetně vzorkovny kompenzačních pomůcek – možnosti zapůjčení a další) 

• Spolupráce s ČVUT: vybavení škol mobilními PC učebnami, souvislá práce ve školách 

• Formativní hodnocení: souvislá práce ve školách, řešení problematických záležitostí 
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• Podpora učitelů žáků – cizinců 

• Vzdělávací software (včetně proškolení pedagogů) 

• Etika, rozvoj charakteru (např. vernisáž dobrých skutků apod.) 

• EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) 

• Psychohygiena, supervize ve školách (psychohygiena učitele, supervize a mentoring ve 

školách) 

Z dalších činností oddělení je třeba zmínit např. zacílení na podporu inovací, individuálního přístupu, 

digitalizace a online výuky, na digitální pohotovost a administraci portálu www.skolysobe.cz a další. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  14 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/2/18/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 informace o realizaci projektů KAP a I-KAP  

 

 

 

K bodu č. 5 

Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického a digitálního vzdělávání 

ve školách zřízených krajem pro rok 2021 

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

 

Členové výboru obdrželi materiály v předstihu v elektronické podobě.  

Ing. Václav Jarkovský konstatoval, že pro rok 2021 (prvně podpora poskytnuta již v roce 2016) je na 

podporu polytechnického a digitálního vzdělávání středních a základních škol zřizovaných krajem 

k dispozici 4,5 mil. Kč, a to na níže vymezené aktivity: 

• nákup polytechnických a robotických stavebnic, experimentálních sad, komponent 

modulárních měřících systémů, senzorů – modernizace a doplnění vybavení odborných 

učeben; v případě speciálních základních škol - vybavení přiměřené schopnostem jejich žáků;   

• polytechnické kroužky pro žáky základních a středních škol – mzdové prostředky pedagogů 

a materiál pro jejich zabezpečení; 

• nákup vybavení (software i hardware) na podporu rozvoje digitálního vzdělávání ve školách. 

 

V rámci přiděleného rozpočtu bylo možné rozpočtovou úpravou vyčlenit také investiční prostředky; 

částka 3 679,90 tis. Kč byla příspěvkovým organizacím školství rozepsána ve formě navýšení 

příspěvku na provoz, objem 820,10 tis. Kč byl přidělen na investiční výdaje. Rozpis prostředků byl 

schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 25.01.2021. 
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Žádost si podalo 51 organizací a jejich požadavky činily necelých 6 mil. Kč; finanční limit pro 

požadovanou výši příspěvku však činil max. 150 tis. Kč na 1 žadatele - krytí je tedy poměrně dobré. 

Aktivity a vybavení podpořené u jednotlivých škol jsou zachyceny v tabulkové příloze rozeslaného 

podkladového materiálu.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:         Pro:                     15 

Proti:                  0 

Zdržel se:           0 

 

USNESENÍ VVZ/2/19/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 informaci o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického vzdělávání ve 

středních a základních školách zřízených Královéhradeckým krajem v roce 2021 

 

 

K bodu č. 6 

Informace k finančnímu zabezpečení přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2021 

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

 

Podkladové materiály byly členům výboru v předstihu zaslány. 

Ing. Václav Jarkovský vysvětlil členům výboru problematiku financování škol a školských zařízení, a to 

jak na obecné úrovni, tak i v provazbě na subjekty Královéhradeckého kraje.  

 

Od roku 2020 došlo ke změně normativního systému financování škol a školských zařízení 

zřizovaných krajem, obcemi (podle výkonů) na tzv. normativně nákladový systém financování většiny 

druhů škol a pedagogické práce ve školní družině. 

 

Financování pedagogické práce v mateřských, základních a středních školách, konzervatořích a 

školních družinách se nově uskutečňuje na základě skutečného počtu hodin přímé pedagogické 

činnosti realizovaného těmito školami v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy a 

školní družinou v souladu s § 118 školského zákona. Financování nepedagogické práce v mateřských, 

základních, středních a vyšších odborných školách se děje i nadále normativně, stanovení normativů 

je však odlišné.  

Pedagogická práce ve vyšších odborných školách je financována na základě ministerstvem centrálně 

stanovených normativů na studenta v akreditovaném vzdělávacím programu. 

Základní umělecké školy (pedagogická i nepedagogická práce) jsou i nadále financovány normativně 

na žáka. 
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Zvýšení platových tarifů u pedagogů mateřských škol, základních škol, středních škol a školních družin 

je promítnuto přímo na jednotlivé školy a školní družiny.  

Další zvýšení platů je pak promítnuto do normativů na nadtarify. Normativy ostatních nárokových 

složek platů pedagogů byly navýšeny selektivně pro jednotlivé kategorie pracovníků. Normativy 

nenárokových složek platů pedagogických pracovníků pro školy a školní družinu jsou zvýšeny tak, aby 

celkové zvýšení platů pedagogických pracovníků bylo v průměru ve výši 9 %. 

Prostřednictvím republikových normativů jsou v roce 2021 z rozpočtu MŠMT vyčleněného pro 

regionální školství územních samosprávných celků rozepisovány do rozpočtů jednotlivých krajů pouze 

finanční prostředky pro školská zařízení s výjimkou finančních prostředků na pedagogickou práci 

školních družin. 

Tyto prostředky jsou jednotlivým subjektům rozepisovány podle výkonů prostřednictvím krajských 

normativů (které stanovuje každý kraj tak, aby se vešel do přiděleného rozpočtu včetně limitu 

zaměstnanců). 

V rozeslaném materiálu jsou zachyceny odkazy na podrobné informace zveřejněné na webových 

stránkách MŠMT.  

MŠMT zveřejnilo na svých webových stránkách rozpočet a normativy kalkulované ministerstvem pro 

školy a pedagogy školních družin. V rozpisu nejsou uvedeny objemy a zaměstnanci pro školní kluby, 

školní jídelny, domovy mládeže, internáty, dětské domovy, speciálně pedagogická centra, 

pedagogicko-psychologické poradny, úvazky nepedagogů ve školních družinách, na jejichž rozpisu 

oddělení rozpočtu škol a školských zařízení pracuje. 

 

Podrobnější informace – viz podklady zpracované Ing. Václavem Jarkovským 

Diskuze: 

K dotazu na výrazné navýšení normativně rozepisovaných ONIV bylo v rámci doplnění komentáře 

reagováno po jednání výboru Ing. Václavem Jarkovským v konkrétních číslech takto:  

V roce 2020 jsme rozpisem obdrželi na ONIV:    100 405,433 tis. Kč    (normativní rozpis + inkluze) 

- k tomu školy obdržely na podzim navíc 71 000,832 tis. Kč na podporu on-line vzdělávání 
- proběhly též nějaké převody z platů do ONIV (u nás v závěru roku jen +1484 tis. Kč) 
- výše ONIV se mění i v případě převodů mezi platy a OON  

V roce 2021 to je normativně a na inkluzi:               178 328,912 tis. Kč 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:         Pro:                     15 

Proti:                  0 

Zdržel se:           0 

 

USNESENÍ VVZ/2/20/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 informaci k finančnímu zabezpečení přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2021  

v působnosti Královéhradeckého kraje 
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K bodu č. 7 

Podpora veřejně prospěšných projektů z krajského dotačního programu 21SMP01 „Prevence 

rizikového chování a zdravý životní styl žáků“ v roce 2021 

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

dotací 

 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. konstatoval, že do dotačního programu bylo podáno celkem 34 

žádostí o dotaci s požadavkem ve výši celkem 2.186.142,- Kč. 

Účelové dotace by měly být využity k formování osobnosti dětí a mládeže zejména v oblasti 

specifické prevence rizikového chování a předcházení, minimalizace a oddálení výskytu jednotlivých 

forem rizikového chování včetně podpory rozvoje zdravého životního stylu ve školách. 

Žádosti o dotaci v rámci v programu 21SMP01 byly na základě doporučení hodnotící komise 

schváleny 33 žadatelům o dotaci, a to v celkovém objemu 995.000 Kč. V průběhu hodnocení zazněli 

mj. ze strany členů hodnotící komise návrhy na úpravy a připomínky k projednávání dotačních 

programů. 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  15 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/2/21/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 výsledky jednání hodnotící komise pro dotační program 21SMP01 „Prevence rizikového 

chování a zdravý životní styl žáků“ pro rok 2021 

 

 

K bodu č. 8 

Hodnotící komise pro dotační programy v oblasti Vzdělávání – termín a složení 

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

dotací 

 

Členové výboru obdrželi v předstihu podklady v elektronické podobě. Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

nejprve dotační programy z oblasti Vzdělávání stručně představil a poté přistoupil k požadavku na 

aktivní účast členů výboru v hodnotící komisi. Celkem bylo do dotačních programů podáno 41 

žádostí. 

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.  
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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.   

 

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, přičemž cílovou skupinou sice tvoří žáci, nicméně druhotně lze zahrnout 

taktéž pedagogické pracovníky, rodiče i širokou veřejnost.  

 

Následně Ing. Bc. Miroslav Mejstřík požádal členy výboru o aktivní účast v hodnotící komisi spolu 

s Mgr. Arnoštem Štěpánkem, MBA (náměstkem hejtmana). 

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

dotačních programů 21SV (Vzdělávání) byl stanoven na 30.03.2021 od 9:00 hodin a navržené složení - 

Mgr. Jana Drejslová (členka), Mgr. Petr Hamáček (člen), PaedDr. Kamil Vávra (člen) a Mgr. Robert 

Novák (náhradník). 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  15 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/22/2021 

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 

dotačních programů 21SMV (Vzdělávání) dne 30.03.2021 a její navržené složení - Mgr. Jana 

Drejslová (členka), Mgr. Petr Hamáček (člen), PaedDr. Kamil Vávra (člen) a Mgr. Robert Novák 

(náhradník) 

 

 

 

 

 



Stránka 13 z 17 

 

 

K bodu č. 9 

Prodloužení doby realizace projektu 20SMV02-0003 

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

dotací 

 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. informoval členy výboru o žádosti Základní školy a Mateřské školy, 

Lánov, okres Trutnov o prodloužení doby realizace projektu „Pracujeme s nadanými dětmi v Lánovské 

škole“ v důsledku pandemie a souvisejícího uzavření provozu základních škol, a to do 31.01.2022 

namísto 31.07.2021. 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  15 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/2/23/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  

 žádost o prodloužení doby realizace projektu 20SMV02-0003 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prodloužení doby projektu 20SMV02-0003 

s názvem „Pracujeme s nadanými dětmi v Lánovské škole“ příjemce dotace Základní škola 

a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov, IČO 70995079, a to do 31.01.2022 

 

 

K bodu č. 10 

Poskytnutí dotací na individuální účel – I. změna rozpočtu 2021 

Mgr. Iva Skalská – referentka oddělení evropských dotací odboru reg. rozvoje, grantů a dotací 

 

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

Skalskou k podání informací. Mgr. Iva Skalská podala informace ke 2 projektovým žádostem 

spadajícím do oblasti výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti, které byly podány dle Zásad pro 

poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje v termínu do 31.01.2021 a jejichž 

finanční požadavek převyšuje 200 000,00 Kč. Uvolnění finančních prostředků na podporu vybraných 

projektů je plánováno v rámci I. změny rozpočtu kraje na rok 2021. 

 

Diskuze:  

 

Členové výboru se rozhodli hlasovat o každé jednotlivé žádosti zvlášť. 
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V souvislosti se žádostí Sdružení Neratov, z. s., členové výboru diskutovali nad obsahem žádosti a 

jejím vztahem k předchozí žádosti, která byla předmětem diskuze na loňském jednání výboru (žádost 

o dotaci na výstavbu nové budovy); nyní se však jedná o žádost o dotaci na přístavbu – v tomto 

případě se jedná o mimořádnou záležitost. 

Členové výboru rovněž vedli krátkou diskuzi k žádosti Města Meziměstí. 

 
žadatel o dotaci projekt účel celkové náklady 

projektu 

požadovaná 

výše dotace 

Sdružení Neratov, 

z.s. 

Stavba nové budovy speciální 

školy 

Kompletní dokončení stavby i vnitřního 

vybavení nové budovy speciální školy 
22 244 524,90 Kč 4 000 000,00 Kč 

Město Meziměstí 

Stavební úpravy a změna 

užívání ZUŠ Meziměstí – 5. 

května čp. 13, k.ú. Meziměstí 

Zajištění finanční spoluúčasti na stavebních 

úpravách a změna užívání stávajícího 

objektu čp. 13, ulice 5. května v Meziměstí, 

na základní uměleckou školu 

5 045 953,00 Kč 976 653,00 Kč 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  9 

Proti:  0 

Zdržel se: 2 

 

USNESENÍ VVZ/2/24/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účel, na 

které budou uvolněny finanční prostředky v rámci I. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na rok 2021, a to na projekt:  

Název projektu: Stavba nové budovy speciální školy  

Číslo projektu: 20RGI02-0416 

Žadatel: Sdružení Neratov, z.s. 

Celkové náklady: 22 244 524,90 Kč  

Požadovaná částka: 4 000 000 Kč  
 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  6 

Proti:  0 

Zdržel se: 5 
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NÁVRH USNESENÍ 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účel, na 

které budou uvolněny finanční prostředky v rámci I. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na rok 2021, a to na projekt:  

Název projektu: Stavební úpravy a změna užívání ZUŠ Meziměstí – 5. května čp. 13, k.ú.  

Meziměstí 

Číslo projektu: 21RGI02-0055 

Žadatel: Sdružení Město Meziměstí 

Celkové náklady: 5 045 953,00 Kč 

Požadovaná částka: 976 653,00 Kč  

NÁVRH USNESENÍ NEBYL PŘIJAT. 

 

K bodu č. 11 

Stížnost Ing. Mgr. Milana Hirsche  

Mgr. Jana Drejslová, předsedkyně výboru 

Mgr. Martin Struna – právník odboru školství 

 

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 z 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 
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Stížnost/otevřený dopis, v pořadí druhý, byl předmětem jednání jak 1., tak i stávajícího 2. jednání 

výboru. 

V rámci prvního lednového výboru bylo konstatováno, že 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 záležitosti 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.  

 

Druhého (únorového) jednání výboru se zúčastnil Mgr. Martin Struna právník odboru školství, který 

se explicitně vyjádřil shodně s výše uvedeným, tj. obrátit se na ČŠI, případně MŠMT.  

 

Diskuze: 

Ing. Jiří Franc, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák 

 

Členové výboru znovu pečlivě zvážili své možnosti a pravomoci, včetně potencionálního přizvání 

zainteresovaných osob; nicméně dospěli k závěru, že nemohou překročit své kompetence. Cestu 

k možnému řešení této problematické záležitosti však spatřují v kompetencích ČŠI a/nebo státního 

zastupitelství. 

 

Členové výboru nejprve zvažovali možnost osobní účasti Ing. Mgr. Hirsche, resp. přizvání Ing. Mgr. 

Hirsche na následující jednání výboru s cílem vyslyšet jeho osobní vyjádření; o tomto návrhu bylo 

hlasováno – tento návrh usnesení však nebyl přijat zejména z důvodu nekompetentnosti výboru 

v této záležitosti jakkoliv činit a jednat. Následně bylo hlasováno o reakci na předmětnou stížnost ve 

smyslu nedostatečného rozsahu kompetencí výboru k řešení dané záležitosti, neboť předmětnou 

stížnost je oprávněna řešit výhradně ČŠI, případně MŠMT či Krajské státní zastupitelství v Hradci 

Králové.  

Členové výboru jednohlasně deklarovali, že výbor není kompetentní danou záležitost řešit, což je také 

doloženo schváleným usnesením VVZ/2/25/2021 – viz níže. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:   0 

Proti:  7 

Zdržel se: 5 

 

NÁVRH USNESENÍ  

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 stížnost/otevřený dopis pana Ing. Mgr. Hirsche a obsah sdělení z tohoto dopisu 

II. doporučuje 

 přizvat Ing. Mgr. Hirsche na další (3.) jednání výboru  

NÁVRH USNESENÍ NEBYL PŘIJAT. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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Hlasování: Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/2/25/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 stížnost/otevřený dopis pana Ing. Mgr. Hirsche a obsah sdělení z tohoto dopisu 

II. rozhodl               

 že výbor není kompetentní k řešení předmětné stížnosti 

 

  

 

K bodu č. 12 

Různé, diskuze, závěr 

 

Členové výboru řešili nová členství ve školských radách, otázku konání letošních maturitních zkoušek, 

dále pak možnosti vzniku středního článku ve školství, míněno vznik metodických pracovišť na krajské 

úrovni (základní školy – střední školy) a další. 

 

Předsedkyně výboru připomněla konání dalšího jednání, a to v úterý 23.03.2021 od 13:00 hodin.  

 

3. JEDNÁNÍ VÝBORU  

23.03.2021 od 13:00 hodin  

 

 

Jednání výboru bylo ukončeno ve 15:35 hodin. 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Jana Drejslová       Mgr. Robert Novák  

předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 

 

Dne 05.03.2021 zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová 


