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Z Á P I S 

 

ze 6. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 22.06.2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka P1.905  

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

 

Přítomni: Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Petr Hamáček, 

Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. David Joska, RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Mgr. Robert 

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

Zeman 

Omluveni: MgA. Michal Čepelka, Mgr. Pavel Káňa, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček 

Stálí hosté: Ing. Markéta Cermanová, Mgr. Martin Horák (omluven) 

Tajemnice: Mgr. Jindřiška Smejkalová  

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

PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Alena Svátková, 

Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort, Mgr. Martin Struna, Mgr. Renáta 

Koldrtová 

Program jednání: 

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

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

2. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2022 

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

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

 RNDr. Jiří Ort  – vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství 
Mgr. Jana Hrnčířová – referentka oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru školství 

4. Představení projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II 

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

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 6. 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; přítomni byli jmenovitě: Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Jana 

Berkovcová, Mgr. Robert Novák a RNDr. PhDr. Ivo Králíček; dalších 8 členů bylo připojeno 

distančně. Výboru se účastnilo celkem 12 členů, předsedkyně výboru konstatovala, že výbor 

je usnášení schopný; nepřítomní členové i hosté se z jednání řádně omluvili. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/6/50/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh způsobu hlasování v rámci hybridního systému účasti  

II. schvaluje 

 návrh způsobu hlasování v rámci hybridního systému účasti – nejprve hlasování členů 

fyzicky přítomných na jednání a poté postupné hlasování jednotlivých členů 

připojených distančně 

 

 

 

Předsedkyně výboru seznámila členy s návrhem programu jednání; nebyl podán návrh na doplnění 

programu a bylo přistoupeno ke schválení předložené verze programu. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se:   0 
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USNESENÍ VVZ/6/51/2021 

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. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2022 

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

4. Představení projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II  

5. Různé, diskuze, závěr 

 

Předsedkyně výboru požádala RNDr. PhDr. Iva Králíčka, zda by se ujal postu ověřovatele zápisu; tento 

s výkonem funkce souhlasil.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/6/52/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 RNDr. PhDr. Iva Králíčka jako ověřovatele zápisu  

 

 

 

Následně dala předsedkyně hlasovat o schválení: 

• Mgr. Renáty Koldrtové, zástupkyně vedoucího oddělení středního a speciálního 

vzdělávání odboru školství, jako stálého hosta   

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/6/53/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast stálého hosta  

• Mgr. Renátu Koldrtovou – zástupkyni vedoucího oddělení středního a speciálního 

vzdělávání odboru školství KÚ KHK  
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K bodu č. 2 

Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2022 

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

 

Předsedkyně předala slovo Ing. Václavu Jarkovskému, vedoucímu oddělení rozpočtu škol a školských 

zařízení a zpracovateli podkladů, které byly členům výboru v předstihu elektronicky rozeslány.  

Ing. Václav Jarkovský navázal na úvodní informaci k problematice rozpočtu pro rok 2022 z minulého 

jednání výboru, která byla věnována nastavení rozpočtu provozních a investičních prostředků kraje 

pro rok 2022 a předpokládaným požadavkům odvětví školství na rozpočet kraje. V případě odboru 

školství se jedná o kapitoly odvětví školství (kap. 14) a volnočasových aktivit (kap. 9), dále pak 

o rozpis prostředků Fondu rozvoje a reprodukce kraje (kap. 50).  

Objemy finančních prostředků pro rok 2022 na neinvestice byly oproti roku 2021 pokráceny. 

Dopoledne 22.6. došlo k projednání rozpočtu odvětví školství. Krácení příspěvků na provozní výdaje 

nadále platí. Byl nám zohledněn očekávaný nárůst odpisů (spojený s navýšením odvodů z fondu 

investic), dále pak nárůst výdajů na stipendia zdravotních oborů VOŠ (cca 600 tis.), kofinancování 

a předfinancování projektu I-KAP II. Částečně byl pokryt požadavek na financování pořádání Her 

X. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2023 v Královéhradeckém kraji, které bude 

provázané a případně posílené dle postupně zpřesňovaného platebního kalendáře. Nepokryty 

zůstávají požadavky na obnovu výpočetní techniky, inventáře, podporu vzdělávání pedagogů, 

navýšení MUP apod. 

Nepokryté požadavky by mohly být řešeny v průběhu roku 2022 v rámci případného výsledku 

hospodaření kraje za rok 2021.  

Jako rizikové vnímáme financování provozních výdajů organizací školství vzhledem ke snížení 

příspěvků na provoz pro rok 2022 v situaci, kdy dále narůstají ceny základních komodit. Při rozpisu 

příspěvku PO budeme postupovat individuálně. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:          Pro:                      12 

Proti:                     0 

Zdržel se:              0 

 
     
 

USNESENÍ VVZ/6/54/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 informaci o podobě návrhu rozpočtu a nekrytých požadavcích na rok 2022 pro odvětví 
školství 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zohlednit potřeby odvětví a navýšit objemy 
rozpočtu pro rok 2022 dle požadavků odvětví školství 
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K bodu č. 3 

Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 

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

Předsedkyně výboru předala slovo RNDr. Jiřímu Ortovi, vedoucímu oddělení středního 

a speciálního vzdělávání odboru školství. Podkladové materiály byly členům výboru 

v předstihu rozeslány.  

Členové výboru hlasováním rozhodli, že nejprve projednají jednotlivé žádosti samostatně 

s tím, že schvalování proběhne souhrnně.  

RNDr. Jiří Ort podal informace celkem k 10 žádostem o zápis změn v rejstříku škol a školských 

zařízení. Převážně se jednalo o reciproční snižování a navyšování nejvyššího povoleného 

počtu žáků v daných oborech vzdělávání, případně zápis nového oboru vzdělání, a to 

v provazbě na oborovou optimalizaci, zájem žáků o vzdělávání a jejich uplatnění na trhu 

práce. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/6/55/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  

 postup při hlasování o jednotlivých žádostech o zápis změn v rejstříku škol a školských 
zařízení   

II. rozhodl 

 o souhrnném hlasování o jednotlivých žádostech o zápis změn v rejstříku škol a školských 

zařízení v rámci jednoho usnesení 

 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/6/56/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změn v rejstříku škol  

a školských zařízení od 01.09.2022 

 
 
 
Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř 
(sídlo: Palackého 142, 551 01  Jaroměř) 

• snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek dětského domova z původních 48 na 40 
lůžek 

 

 

 
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové 
(sídlo: Hradecká 1231, 500 03  Hradec Králové) 

• výmaz místa poskytovaného vzdělávání základní školy na adrese Na stavě 1079, 503 
46  Třebechovice pod Orebem 

 

 

 
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 
(sídlo: Československé 376, 549 01  Nové Město nad Metují) 
 

1. zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru 29-51-E/01 Potravinářská výroba 
z původních 62 na 88 žáků 

2. snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru 31-59-E/02 Šití prádla 
z původních 32 na 6 žáků 

 
 
 
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 
(sídlo: Studničkova 260, 51 01  Jaroměř) 

1. zápis nového oboru 23-65-H/01 Strojník v denní formě vzdělávání s nejvyšším 
povoleným počtem žáků oboru 36 žáků 

2. snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru 41-55-H/01 Opravář 
zemědělských strojů z původních 120 na 84 žáků 

 
 
 
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 
(sídlo: Velká 3, 503 41  Hradec Králové) 
 

1. zápis nového oboru 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér v denní zkrácené 
formě s nejvyšším povoleným počtem žáků 30 žáků 

2. zápis nového oboru 82-51-H/05 Vlásenkář a masér v denní zkrácené formě 
s nejvyšším povoleným počtem žáků 14 žáků 

3. zápis místa poskytovaného vzdělávání na adrese Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 
02  Hradec Králové 
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Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
(sídlo: Dr. M. Tyrše 112, 504 01  Nový Bydžov) 
 

1. snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář 
motorových vozidel z původních 171 na 144 žáků 

2. zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru 41-55-H/01 Opravář 
zemědělských strojů z původních 102 na 129 žáků 

 

 
 
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 
(sídlo: náměstí Hilmarovo 1, 507 32  Kopidlno) 
 

• výmaz oboru 41-44-L/51 Zahradnictví 

 
 
 
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace 
(sídlo: Husova 675, 508 01  Hořice) 
 

1. zápis nového oboru 36-47-M/01 Stavebnictví v denní formě vzdělávání 
s nejvyšším povoleným počtem žáků oboru 60 žáků 

2. snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru 21-42-M/01 Geotechnika 
z původních 120 na 60 žáků 

 
 
 
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, 
Komenského 234 
(sídlo: Komenského 234, 500 03  Hradec Králové) 
 

1. zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z původních 640 na 660 
žáků 

2. zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru 53-41-M/03 Praktická sestra 
z původních 272 na 300 žáků 

3. snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru 78-43-M/04 Zdravotnické lyceum 
z původních 272 na 244 žáků 

 
 
 
Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změn v rejstříku škol  
a školských zařízení od 01.09.2021 
 
Střední škola řemesel a základní škola, Hořice 
(sídlo: Havlíčkova 54, 508 01  Hořice) 
 

1. zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru 32-41-E/01 Kožedělná výroba 
z původních 7 na 8 žáků 

2. snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru 36-67-H/01 Zedník z původních 
75 na 74 žáků  
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K bodu č. 4 
Představení projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II 
Mgr. Alena Svátková – vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství  
 

 

Členové výboru obdrželi podkladové materiály v předstihu. Mgr. Alena Svátková seznámila přítomné 

nejprve z aktuálním stavem projektu KAP I, který je ve své závěrečné fázi, a poté informovala o cílech 

a hlavních aktivitách návazného strategického projektu KAP II, jenž bude realizován v období 

01.02.2022-31.11.2023 a jehož hlavním výstupem bude dokument KAP KHK III vytvořený na základě 

prioritizace potřeb.  

Ke klíčovým tématům se opět řadí:  

• Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity 

• Polytechnické a odborné vzdělávání 

• Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli 

• Kariérové poradenství 

• Podpora čtenářské gramotnosti 

• Podpora matematické gramotnosti 

• Rozvoj potenciálu každého žáka 

• Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání. 

A jako průřezová témata jsou považována níže uvedená: 

• Proměna obsahu a způsobu vzdělávání 

• Podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání 

• Digitální kompetence 

• Snižování nerovností  v přístupu ke vzdělávání 

• Spolupráce ZŠ – SŠ, SŠ – VŠ 

V rámci projektu budou operovat 3 minitýmy. Důležitým aspektem se jeví vytvoření ročních akčních 

plánů na rok 2023, 2024 a 2025 a samozřejmě implementace KAP (I-KAP). 

 

V závěru prezentace došlo také na vyhodnocení aktuálního stavu projektu I-KAP II (01.01.2021 – 

30.11.2023), díky němuž byly pořízeny zejména mobilní učebny (40x) a licence pro výuku 

polytechnických předmětů, podpořeno digitální vzdělávání a kompetence, vznikla tréninková 

pracoviště, kurzy výuky češtiny pro žáky cizích státních příslušníků, podporována psychohygiena, 

kritické myšlení, etická výchova apod. 

Pro futuro je plánováno sloučení I-KAP a dlouhodobého záměru s tím, že by  tato kombinovaná forma 

obou dokumentů mohla být realizována jako Implementace dlouhodobého záměru. 

 

Diskuze: 

Mgr. Robert Novák vznesl dotaz k Šablonám III a problematice financování pozice školních 

psychologů zejména na středních školách ve smyslu (přítomnosti školního psychologa ve škole), kteří 

by v budoucnu měli být financováni z vlastních zdrojů škol; pozice školních psychologů doposud jsou 

a v předchozích letech byly iniciovány a postupně zaváděny do škol především v rámci realizace 

šablon a financovány z projektových peněz. 

Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, náměstek hejtmana přislíbil intervenci a maximální možnou podporu 

v této záležitosti. 
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Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  10 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/6/57/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II 

 

 

 

 

K bodu č. 5 

Různé, diskuze, závěr 

 

Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, náměstek hejtmana, zdůraznil snahu vytvořit depozitář (smysluplný 

přehled) digitálních podkladů a materiálů k různým vzdělávacím tématům, zacílení na mezinárodní 

spolupráci, autorská práva, dále pak na propagaci odborného vzdělávání, dopady a finalizaci 

optimalizačních kroků. 

 

Předsedkyně výboru informovala o žádostech, prosbách a dotazech na zrušení nošení roušek 

a respirátorů ve školách a školských zařízeních, které byly ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy i ministerstvem zdravotnictví vyslyšeny.  

 

RNDr. Jiří Ort stručně shrnul aktuální situaci ve školství, provozu ve školách a školských zařízení 

a v neposlední řadě zmínil informace k testování a k distribuci testovacích sad. Bohužel informoval 

rovněž o svém záměru opustit pracovní pozici vedoucího oddělení středního a speciálního vzdělávání 

odboru školství. 

 

Mgr. Robert Novák otevřel problematiku legislativních změn v oblasti školství (např. zákon 

o pedagogických pracovních, vyhláška o cizincích apod.).   

 

PaedDr. Markéta Stuchlíková informovala o tom, že MŠMT je atakováno žádostmi o poskytnutí 

metodiky či doporučení k výuce a vzdělávání poskytované od 01.09.2021, např. jak postupovat 

s ohledem na dopady pandemie (letní doučovací kempy, plán možných vyrovnávacích metod apod.). 

Dále v návaznosti na dotaz RNDr. PhDr. Iva Králíčka ohledně změn RVP, informovala o možných 

změnách RVP v oblasti informatiky na základních školách (plánovaném navýšení počtu hodin); 

informace ke změnám RVP středních škol zatím nepadla.  

 

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

 

Předsedkyně připomněla konání nadcházejícího jednání výboru, a to v úterý 24.08.2021 od 13:00 

hodin (předpokládaná forma jednání: prezenční). 
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7. JEDNÁNÍ VÝBORU: úterý 24.08.2021 - 13:00 hodin – zasedací místnost Karla Poláčka 

P1.905 

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 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 14:30 hodin. 

 

 

 

 

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

Mgr. Jana Drejslová       RNDr. PhDr. Ivo Králíček 

předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 

 

 

Dne 24.06.2021 zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová 


