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Z Á P I S 
 

ze 3. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 23. března 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, 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: Mgr. Pavel Káňa 

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, 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. Cíle a vize odboru školství v oblasti výchovy a vzdělávání  

 RNDr. Jiří Ort – zastupující vedoucí odboru školství 

3. Aktuální změny - přijímací řízení, maturitní a závěrečné zkoušky  

 RNDr. Jiří Ort – zastupující vedoucí odboru školství 

4. Přehled počtu žádostí o dotaci škol a školských zařízení v letech 2016–2021 

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

grantů a dotací 

5. Informace ke stavu nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 

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

6. 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 3. jednání Výboru pro výchovu, 

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

ve 13:05 hodin a celé jej řídila.  

Přivítala přítomné členy a hosty; konstatovala, že výbor je usnášení schopný; při zahájení bylo 

přítomno 12 členů 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:  10 

Proti:  0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/3/26/2021 

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. Cíle a vize odboru školství v oblasti výchovy a vzdělávání  

3. Aktuální změny - přijímací řízení, maturitní a závěrečné zkoušky  

4. Přehled počtu žádostí o dotaci škol a školských zařízení v letech 2016–2021 

5. Informace ke stavu nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 

6. Různé, diskuze, závěr 

 

 

Předsedkyně výboru požádala Mgr. Janu Berkovcovou, zda by se ujala postu ověřovatelky zápisu; tato 

s výkonem funkce souhlasila.  
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Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  11 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/3/27/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Janu Berkovcovou jako ověřovatelku zápisu  

 

 

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

programu.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/3/28/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 4 „Přehled počtu žádostí o dotaci škol 

a školských zařízení v letech 2016–2021“ 

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

regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK  
 

 

 

K bodu č. 2 

Cíle a vize odboru školství v oblasti výchovy a vzdělávání  

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

 

Po krátkém úvodu předsedkyně výboru předala slovo RNDr. Jiřímu Ortovi, který zdůraznil nejen 

důležitost kvality vzdělávacího procesu, profesního rozvoje a managementu, ale i rovných příležitostí 

ke vzdělávání, vzájemné komunikace, víceúrovňové spolupráce a zajištění pozitivního a bezpečného 

klimatu podporujícího důvěru, kreativitu a rozvoj potenciálu. Seznámil členy výboru s cíli pro 

jednotlivé úrovně vzdělávacího procesu, resp. stupně škol, včetně souvisejících opatření.  

V rámci předškolního vzdělávání je cíleno zejména na zkvalitnění předškolního vzdělávání 

a modernizaci přístupu k předškolnímu vzdělávání a na maximální rozvoj potenciálu všech dětí, jejich 

tvořivosti a nadání; v oblasti základního vzdělávání na zkvalitnění základního vzdělávání s důrazem na 

získávání klíčových kompetencí a gramotností žáků a na odstraňování nerovnosti v přístupu ke 
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kvalitnímu vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu všech žáků; v rámci středního 

vzdělávání na snížení počtu předčasných odchodů ze vzdělávání, na zefektivnění spolupráce škol se 

zaměstnavateli a na zkvalitnění vzdělávacího procesu, rozvoj klíčových kompetencí; oblast vyššího 

odborného vzdělávání směřuje k zachování profilace a vysoké úrovně vyššího odborného vzdělávání 

a k posílení postavení absolventů VOŠ na trhu práce.  

V závěru prezentace se věnoval pořízení notebooků a záměru vybavit každého učitele vlastním 

notebookem pro domácí přípravu, příp. vzdálenou výuku. 

 

Diskuze:  

Ing. Jiří Franc, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Robert Novák 

Členové výboru diskutovali nad možnostmi nákupu notebooků pro pedagogické pracovníky; dále se 

pak zabývali tím, nakolik jsou rozpracována konkrétní opatření vedoucí k dosažení vytyčených cílů 

a měřitelností těchto cílů co do výsledků a výstupů. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  11 

Proti:  0 

Zdržel se: 2 

USNESENÍ VVZ/3/29/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 cíle a vize odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v oblasti výchovy 
a vzdělávání 

 

 

 

K bodu č. 3 

Aktuální změny - přijímací řízení, maturitní a závěrečné zkoušky 

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

 

Předsedkyně opět předala slovo RNDr. Jiřímu Ortovi; ten uvedl stěžejní informace k posunu časového 

harmonogramu přijímacích zkoušek a konstatoval, že konání jednotné přijímací zkoušky není povinné 

(nekoná-li se z rozhodnutí ředitele školy jednotná přijímací zkouška, pak se koná školní přijímací 

zkouška). Jednotná přijímací zkouška se koná ve 2 termínech: první řádný termín: 03.05.2021, druhý 

řádný termín: 04.05.2021; první náhradní termín: 02.06.2021, druhý náhradní termín 03.06.2021. 

Dále se krátce zmínil k závěrečným zkouškám a zdůraznil, že praktická zkouška je povinná a je na 

rozhodnutí ředitele školy, zda druhou zkoušku budou žáci konat písemně či ústně; přičemž 

k závěrečné zkoušce bude připuštěn stejně tak jako k maturitní zkoušce žák, který úspěšně ukončil 

1. pololetí závěrečného ročníku. Druhá část prezentace byla věnována maturitním zkouškám a jejich 

harmonogramu. Didaktické testy jsou plánovány na období 24.05.2021 - 26.05.2021; mimořádné 

termíny určené pro žáky, kteří se omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené 

karantény připadají na období 07.07.2021 - 09.07.2021. Profilové zkoušky budou konány v období 

01.06.2021 – 23.07.2021. Nejzásadnější úpravy v konání maturitních zkoušek v tomto školním roce 

tví v dobrovolném konání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a obecně ve 

zrušení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (platí pro prvomaturanty). Žáci 
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zdravotnických a sociálních oborů vzdělání s nařízenou pracovní povinností nebo dobrovolnou 

pracovní činností, kteří v období 12.10.2020 – 17.05.2021 odpracovali 160 hodin se mohou 

rozhodnout, zda budou konat povinné didaktické testy společné části maturitní zkoušky; pokud tito 

žáci didaktický test nevykonají, budou hodnoceni výrokem „uspěl“ s procentuálním vyjádřením 

úspěšnosti dle převodu průměrné známky (určené jako aritmetický průměr hodnocení na vysvědčení 

za 2. pololetí prvních tří ročníků a za 1. pololetí školního roku 2020/2021) na procentuální vyjádření 

úspěšnosti; vykonají-li tito žáci didaktický test, nemohou si v hodnocení pohoršit, a to ani v případě 

neúspěšného vykonání testu. 

 

Diskuze: 

Členové výboru diskutovali nad organizací jednotných přijímacích zkoušek a možného kapacitního 

přetížení při konání jednotné přijímací zkoušky v případě nadměrného počtu žáků u škol s velkým 

převisem. 

 

Poté členové výboru diskutovali nad problematikou ukončování středního vzdělávání ve vztahu ke 

2. pololetí školního roku 2020/2021, neboť v daném školním roce bude připuštěn ke konání 

závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí závěrečného ročníku 

ve školním roce 2020/2021 a úspěšným vykonáním zkoušky získá takovýto žák ukončené střední 

vzdělání, a to závěrečnou nebo maturitní zkouškou. S ohledem na školský zákon však členové výboru 

vnímali určitý nesoulad v případě neúspěšného absolvování 2. pololetí závěrečného ročníku; z tohoto 

důvodu požádali o výklad právníka odboru školství krajského úřadu, případně MŠMT, obsahující 

explicitní výrok, zda žák ve výše uvedeném případě získává úplné střední vzdělání (ukončené 

závěrečnou nebo maturitní zkouškou) bez ohledu na úspěšné či neúspěšné ukončení 2. pololetí 

závěrečného ročníku. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/3/30/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o aktuálních změnách v rámci přijímání ke střednímu vzdělávání a v rámci 

ukončování středního vzdělávání 

 

Z on-line schůzky se odpojil Mgr. Petr Hamáček; ke schůzce se připojila Mgr. Libuše Friedlová. 
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K bodu č. 4 

Přehled počtu žádostí o dotaci škol a školských zařízení v letech 2016–2021 

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

a dotací 

 

Členové výboru obdrželi podklady v předstihu v elektronické podobě. 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. konstatoval, že na základě požadavku hodnotící komise pro dotační 

program 21SMP01 s názvem „Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků“ pro rok 2021 

vypracoval odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací přehled počtu žádostí napříč všemi dotačními 

programy (včetně dotací na individuální účel) z řad škol a školských zařízení (vyjma příspěvkových 

organizací kraje) v letech 2016–2021. Členové výboru obdrželi souhrnnou tabulku konkrétních 

subjektů s počty žádostí do dotačních oblastí a/nebo programů – Prevence rizikového chování, 

Vzdělávání, Volnočasové aktivity, Tělovýchova a sport, Životní prostředí a zemědělství, Kultura 

a památková péče a v neposlední řadě také v rámci dotací na individuální účel. Tabulka byla 

zpracována za účelem obecného přehledu o počtu žádostí a příjemců dotací, resp. jejich právní 

formy. 

 

Dále byla diskutována forma spolupráce mezi odborem regionálního rozvoje, grantů a dotací 

a odborem školství při přípravě budoucích dotačních programů a bylo dohodnuto, že členové výboru 

získají přístup k připravovaným dotačním programům již v připomínkovacím procesu. Návrhy změn ve 

smyslu revize současného znění, a to ve variantních řešeních, by byly k dispozici členům výboru 

minimálně 14 dní na sdíleném disku s tím, že na květnovém výboru dne 11.05.2021 by byly 

navrhované úpravy rozdiskutovány a na červnovém výboru dne 22.06.2021 by bylo hlasováno             

o finální verzi, která by následně byla schvalována na zářijovém zasedání Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje. 

  

Diskuze: 

Mgr. Robert Novák podnítil diskuzi k aktivitě škol a školských zařízení v rámci projektů KAP a I-KAP 

i mimo tyto projekty; soustředil se na to, v čem jsou školy většinově aktivní a na co zejména ve svých 

projektových aktivitách cílí; např. v rámci šablon apod. Takovýto přehled aktivit a činností je však 

třeba zpracovat ve spolupráci nejen obou výše zmiňovaných odborů, ale také na základě spolupráce 

s obcemi (co do základních škol). Všichni zúčastnění se shodli na tom, že je nutné nejprve konkrétně 

zformulovat a specifikovat informace, které budou vyžadovány a dále zpracovávány. Mgr. Robert 

Novák byl v této souvislosti požádán, aby upřesnil informace, které požaduje a tyto zaslal 

předsedkyni výboru k následnému postoupení odboru školství. 

 

V závěru Ing. Bc. Mejstřík, DiS. připomněl informace z předchozího jednání výboru a shrnul postup 

v rámci hodnocení a procesu schvalování žádostí o dotace v oblasti Vzdělávání. Po vzájemné dohodě 

došlo k posunu zahajovacího času jednání hodnotící komise o 15 minut; jednání hodnotící komise 

tedy proběhne dne 30.03.2021 od 9:15 hodin (původně: od 9:00 hodin). 
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Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/3/31/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. se seznámil  

 s přehledem počtu žádostí škol a školských zařízení v letech 2016–2021 

 

 

K bodu č. 5 

Informace ke stavu nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 

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

 

Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Martina Horáka k podání souhrnných informací k současnému 

stavu. Mgr. Martin Horák, ředitel královéhradecké pobočky úřadu práce, shrnul aktuální situaci na 

trhu práce v Královéhradeckém kraji; konstatoval, že co do počtu nově evidovaných uchazečů 

o  pracovní místa je nyní pozorován jakýsi útlum, přičemž míra nezaměstnanosti se v našem kraji 

pohybuje poměrně nízko cca 3,3 %, neboť důsledky pandemické krize se zatím výrazně neprojevily. 

Stav nezaměstnanosti bude v nadcházejících měsících ovlivněn sezónními pracemi, tudíž 

nezaměstnanost výhledově může krátkodobě klesnout i pod 3 %. K hromadnému propouštění 

v našem kraji zatím nedocházelo, a to také zejména díky programu Antivirus, nicméně v současné 

době lze jen těžko odhadovat reálnou situaci, neboť nemáme informace o tom, kolik zaměstnavatelů 

je i nadále provozuschopných a jak dlouho je schopno ještě vydržet. Zaměstnavatelé se u letošních 

absolventů obávají nedostatečných pracovních návyků a znalostí z důvodu absence praktického 

vzdělávání. Úřad práce je schopen zajistit klasické rekvalifikace (např. řidičský průkaz, profesní 

průkaz, rekvalifikace směřující k získání profesních kvalifikací), bohužel však již není možné zabezpečit 

tzv. zabezpečené rekvalifikace, realizované zejména pod záštitou vzdělávacích zařízení, neboť tyto 

v současné době praktické vzdělávání nemohou poskytovat.  Doplnění absentujícího praktického 

vzdělávání alespoň částečnou formou by v budoucnu bylo vhodné řešit např. realizací programů 

obdobného typu jako projekt POVEZ. 

Měsíční statistiky ke stavu nezaměstnanosti jsou k dispozici na portálu úřadu práce (Měsíční 

(mpsv.cz)) či MPSV. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 

 

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni
https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni


Stránka 8 z 8 

 

USNESENÍ VVZ/3/32/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí/se seznámil 

 informace ke stavu nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji  
 

 

 

K bodu č. 6 

Různé, diskuze, závěr 

 

V závěru jednání výboru nebyly vzneseny žádné další dotazy k diskuzi. 

 

Předsedkyně připomněla konání dalšího jednání výboru, a to v úterý 13.04.2021 od 13:00 hodin.  

 

4. JEDNÁNÍ VÝBORU  

13.04.2021 od 13:00 hodin  

 

úterý pořadové č. 

zasedací místnost  

přízemí 

19.01.2021 1 P1.906 

23.02.2021 2 on-line 

23.03.2021 3 on-line 

13.04.2021 4 on-line / 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 

 

 

 

Jednání výboru bylo ukončeno ve 14:25 hodin. 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Jana Drejslová        Mgr. Jana Berkovcová 

předsedkyně výboru         ověřovatelka zápisu 

 

Dne 25.03.2021 zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová 


