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Z Á P I S 
 

ze 4. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného 13. 04.2021 od 13:00 hodin on-line  

 

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

Mgr. David Joska, Mgr. Pavel Káňa, RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D., PaedDr. Kamil 

Vávra, PhDr. Michal Vávra 

 Omluveni: Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Libuše Friedlová, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, 

Mgr. Robert Novák, Lukáš Teplý, Mgr. Jan Zeman 

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 

(omluvena), Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort, Mgr. Martin Struna (omluven),     

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., Mgr. Dana Komorová (omluvena) 

Program jednání: 

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

na jednání 

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

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

 RNDr. Jiří Ort – zastupující vedoucí odboru školství 

3. Zpráva o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2021 školám a školským zařízením 

v působnosti Královéhradeckého kraje 

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

4. Podpora veřejně prospěšných projektů z krajských dotačních programů v oblasti Vzdělávání    

v roce 2021 

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

grantů a dotací 

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

grantů a dotací 

5. 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 4. 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 9 členů výboru; nepřítomní členové i hosté se z jednání řádně omluvili. 

 

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:  9 

Proti:  0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/4/33/2021 

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. Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení  

3. Zpráva o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2021 školám a školským 

zařízením v působnosti Královéhradeckého kraje 

4. Podpora veřejně prospěšných projektů z krajských dotačních programů v oblasti 

Vzdělávání v roce 2021 

5. Různé, diskuze, závěr 
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Předsedkyně výboru požádala Mgr. Petra Hamáčka, zda by se ujal postu ověřovatele zápisu; tento 

s výkonem funkce souhlasil.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  8 

Proti:  0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/4/34/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Petra Hamáčka jako ověřovatele zápisu  

 

 

 

Následně dala předsedkyně hlasovat o schválení: 

• Mgr. Martina Struny, právníka odboru školství, jako stálého hosta   

• Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS. a Mgr. Dany Komorové jako hostů přizvaných 

k projednávání jednotlivých bodů programu.  

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  9 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/4/35/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast stálého hosta  

• Mgr. Martin Struna – právník odboru školství KÚ KHK  
 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  9 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/4/36/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hostů přizvaných k projednávání bodu č. 4 „Podpora veřejně prospěšných projektů         

z krajských dotačních programů v oblasti Vzdělávání v roce 2021“ 

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

regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK 

• Mgr. Dana Komorová – referentka oddělení krajských dotací odboru regionálního 

rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK  
 

 

 

 

K bodu č. 2 

Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení  

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

 

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

představil dvě žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení.  

 

 

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

Základní škola a Mateřská škola, Vrchlabí, Krkonošská 230 

 

Předmět žádosti: 

1) výmaz místa poskytovaného vzdělávání základní školy na adrese Letná 670,  

543 01  Vrchlabí 

2) výmaz mateřské školy 

 

Vzdělávání a školské služby v detašovaném pracovišti školy při dětském oddělení nemocnice Vrchlabí 

na adrese Letná 670, Vrchlabí již několik let nejsou realizovány, neboť dětské oddělení vrchlabské 

nemocnice je od roku 2014 uzavřeno a Nemocnice Vrchlabí finálně rozhodla, že dětského oddělení 

nebude znovu otevřeno.  

Ze školského rejstříku bude tedy proveden výmaz činnosti mateřské školy a místa poskytovaného 

vzdělávání základní školy na adrese Letná 670, 543 01 Vrchlabí; následně bude formou žádosti 

o změnu řešen název školy. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  9 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/4/37/2021 

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 

Základní škola a Mateřská škola, Vrchlabí, Krkonošská 230 

1) výmaz místa poskytovaného vzdělávání základní školy na adrese Letná 670,  

543 01  Vrchlabí 

2) výmaz mateřské školy  
 

 

 

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

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková 

organizace  

(sídlo: Elišky Krásnohorské 2069, 544 01  Dvůr Králové nad Labem)  

 

Předmět žádosti: 

1) zápis místa poskytovaných školských služeb domova mládeže na adrese Milady Horákové 

141, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 

2) navýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek domova mládeže z původních 190 na 230 lůžek 

 

Škola žádá o zápis nového místa poskytování školských služeb domova mládeže na adrese Milady 

Horákové 141, Dvůr Králové nad Labem a návazně i navýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek 

domova mládeže na 230 (z původních 190 lůžek). Žádost je podložena příslušnou dokumentací 

k technickém stavu budovy a ke změně užívání části stavby, dále pak také stanoviskem Krajské 

hygienické stanice Královéhradeckého kraje. Požadavek školy je rovněž v souladu s Dlouhodobým 

záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje (2020 – 2024) a lze jej 

v tomto smyslu považovat za odůvodněný (podrobněji – viz níže).  

Škola poskytuje širokou nabídku oborů vzdělání, z nichž některé byly v rámci oborové optimalizace 

centralizovány právě do této lokality - praktická výuka u některých oborů může probíhat až do 

večerních hodin a následné dopravní spojení do odlehlých oblastí je v některých případech 

komplikovanější. Ubytování maximálně 20 žáků je požadováno od 01.09.2021. Škola samozřejmě 

v dané souvislosti zajistí patřičné dovybavení prostor a personální zabezpečení provozu. Celkové 

navýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek domova mládeže o 40 lůžek souvisí s připravovanou 

rekonstrukcí na adrese Milady Horákové 141, Dvůr Králové nad Labem, která umožní v horizontu 2 – 

3 let ubytovávat jednu výchovnou skupinu v počtu 40 ubytovaných.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  9 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/4/38/2021 

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 

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková 

organizace  

(sídlo: Elišky Krásnohorské 2069, 544 01  Dvůr Králové nad Labem)  

1) zápis místa poskytovaných školských služeb domova mládeže na adrese 

Milady Horákové 141, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 

2) navýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek domova mládeže z původních 190 na 230 

lůžek  
 

 

 

 

K bodu č. 3 

Zpráva o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2021 školám a školským zařízením 

v působnosti Královéhradeckého kraje  

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

 

Předsedkyně předala slovo Ing. Václavu Jarkovskému. 

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 2021 

(obecné informace viz níže).  

Rozpis a uvolňování těchto státních účelových dotací spadají do výkonu přenesené působnosti 

krajského úřadu, nicméně jedná se o zajímavou problematiku. 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); jsou nejdůležitějším zdrojem 

financování činnosti škol a školských zařízení.  

 

Obecné informace: 

V lednu tohoto roku MŠMT předalo kraji ukazatele schváleného rozpočtu přímých výdajů 

na vzdělávání škol a školských zařízení zřízených obcemi a krajem pro rok 2021; tyto zahrnují rozpis 

dotace na činnost škol a školských zařízení dle nové metodiky (platné od 01.01.2020) a také 

prostředky určené na financování podpůrných opatření ve vzdělávání. Celkový objem dotace činí 

9 852,789 tis. Kč. Meziroční navýšení objemu mezd v rozpočtu kraje pokrývá avizované navýšení 

platů zaměstnanců školství i navyšování jejich počtu. Informace k rozpisu rozpočtu přímých výdajů na 

vzdělávání pro rok 2021 z úrovně MŠMT na kraje byla předložena výboru (VVVZ) k projednání dne 

23.02.2021. 
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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. Individuální 

opravy chyb ve výkazech nebo zohlednění změn úvazků učitelů byly provedeny v menším rozsahu než 

v roce 2020. 

Rozpis pro školská zařízení byl proveden podle krajských normativů dle příslušných ustanovení 

vyhlášky MŠMT č. 310/2018 Sb., o krajských normativech. Postupy a zásady použité při rozpisu jsou 

vymezeny v materiálu „Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání škol a školských 

zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2021“, č.j. KUKHK-6487/SM/2021. Příslušný 

materiál (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 v sekci „ÚŘAD - Krajský úřad – Školství – Školská ekonomika“ pod heslem 

„Rozpis přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti KHK pro rok 2021“. 

V porovnání s předchozím rokem 2020 došlo k úpravám nastavení krajských normativů a k novému 

nastavení rozpisu financování školního stravování. 

Subjekty, které považovaly rozpočet za nedostačující, mohly požádat o jeho projednání a případné 

dořešení.  

Subjekty zřizované krajem byly obecně ve srovnání s rokem 2020 dofinancovány objemem výrazně 

vyšším, neboť bylo nutné dokrýt limity zaměstnanců s ohledem na jejich skutečné úvazky 

zaměstnanců (stanovení reálných limitů). S tím souviselo i navýšení prostředků na platy pro 

navyšované úvazky. V roce 2020 byl tento krok proveden až v listopadu s ohledem na skutečný vývoj 

potřeby v průběhu roku. 

U organizací zřízených obcemi byly dopady normativně propočteného rozpočtu vyhodnoceny, 

projednány a odsouhlaseny prostřednictvím útvarů školství obcí s rozšířenou působností. 

Projednání rozpisu ukazatelů přímých NIV pro rok 2021 u krajských škol, projednání návrhů úprav 

rozpočtu škol a školských zařízení zřízených obcemi s útvary školství městských úřadů obcí 

s rozšířenou působností a jejich následné zapracování do rozpisů rozpočtu proběhlo v průběhu 2. 

poloviny března 2021, přičemž školské subjekty i útvary školství obcí III byly písemně vyrozuměny 

o výsledné podobě rozpisu dotace na přímé NIV dopisy ze dne 06.04.2021. 

V závěru Ing. Václav Jarkovský informoval o případech, které je možno považovat za problematické. 

V zaslaných podkladových materiálech je uvedena jejich specifikace a také příloha obsahující 

vysvětlující zásadní úpravy a významné skutečnosti použité při zpracování rozpisu pro rok 2021. 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:          Pro:                       8 

Proti:                     0 

Zdržel se:              0 
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USNESENÍ VVZ/4/39/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 zprávu o rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2021 školám  

a školským zařízením v působnosti Královéhradeckého kraje 

 

 

 

 

K bodu č. 4 

Podpora veřejně prospěšných projektů z krajských dotačních programů v oblasti Vzdělávání v roce 

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. Předsedkyně výboru vyzvala 

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

grantů a dotací, k představení dotačních programů.  

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 

 

Jednání hodnotící komise k dotační oblasti Vzdělávání proběhlo dne 30.03.2021 online - členové 

výboru hlasovali o výsledném přehledu žadatelů o dotaci a návrhu finančních příspěvků v oblasti 

Vzdělávání pro rok 2021. 

 

21SMVU1 Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace ve vzdělávání (zahrnuje dva účely) 

V rámci účelu „Polytechnická výchova a vzdělávání“ (21SMVU11) 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, podpora praxí a posílení spolupráce 

různých stupňů škol.  

V rámci účelu „Podpora digitalizace vzdělávání“ (21SMVU13) je cíleno na zefektivnění vyučovacího 

procesu prostřednictvím širokého využití digitálních technologií ve výuce, pořízení výukového software 

a vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci procesu digitalizace.  

Celkem bylo do dotačního programu 21SMVU1 podáno 28 žádostí o dotaci s požadavkem ve výši 

1.798.349,20 Kč. Komise doporučila poskytnutí dotací 28 žádostem o dotaci v celkovém objemu 

1.333.000 Kč. 
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21SMV02 Rozvoj nadání 

Účelem této 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.  

Celkem byly do dotačního programu 21SMV02 podány 4 žádosti o dotaci s požadavkem ve výši 

162.040 Kč. Komise doporučila poskytnutí dotací 4 žádostem o dotaci v celkovém objemu 150.000 Kč. 

 

21SMV06 Etická výchova ve školách 

Účelem dotačního programu je podporovat etickou výchovu ve školách, a to ve smyslu zavádění či 

realizace etické výchovy, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů. Celkem 

bylo do dotačního programu 21SMV06 podáno 9 žádostí o dotaci s požadavkem ve výši 308.486 Kč. 

Komise doporučila poskytnutí dotací 9 žádostem o dotaci v celkovém objemu 307.000 Kč. 

 

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

a odborem školství při přípravě budoucích dotačních programů s tím, 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. Členové výboru by měli prostřednictvím zaslaného odkazu 

možnost sdělit své připomínky a poté by byly na květnovém výboru dne 11.05.2021 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. 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  9 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/4/40/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 výsledky jednání hodnotící komise v oblasti Vzdělávání pro rok 2021 
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K bodu č. 5 

Různé, diskuze, závěr 

 

Členové výboru byli informováni o změně e-mailové adresy pana Lukáše Teplého. 

 

Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, náměstek hejtmana, informoval o společné aktivitě zástupců MAP a 

kraje v rámci on-line doučování / přípravy žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám na střední školy – jedná 

se o 5týdenní výukový program (včetně podpory on-line učitele na telefonu), do kterého je v tento 

moment zapojeno 530 aktivních žáků. 

 

Mgr. Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru školství, podala 

aktuální informace k testování žáků ve školách – celkem bylo otestováno 18057 tisíc dětí/žáků; z toho 

15 dětí/žáků bylo otestováno s pozitivním výsledkem a 472 testů bylo neprůkazných.  

 

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

 

Předsedkyně připomněla konání dalšího jednání výboru, a to v úterý 11.05.2021 od 13:00 hodin 

(předpokládaná forma jednání: on-line). 

 

5. JEDNÁNÍ VÝBORU  

11.05.2021 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  

11.05.2021 5 P1.905/on-line 

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 13:50 hodin. 

 

 

 

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

Mgr. Jana Drejslová        Mgr. Petr Hamáček 

předsedkyně výboru         ověřovatel zápisu 

 

Dne 14.04.2021 zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová 


