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Z Á P I S 
 

z 5. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného 11.05.2021 od 13:00 hodin on-line  

 

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

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

Jaroslav Kostelníček, 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. 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, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Alena Svátková, Ing. Václav Jarkovský, RNDr. 

Jiří Ort, Mgr. Martin Struna, Mgr. Jana Hrnčířová, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., Mgr. 

Dana Komorová, Ing. Tereza Burešová 
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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. Zpráva o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách Královéhradeckého kraje ve 

školním roce 2019/2020 

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

Mgr. Jana Hrnčířová – referentka oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru školství 

4. Návrh na přidělení mimořádných účelových příspěvků (MUP) příspěvkovým organizacím zřizovaným 

Královéhradeckým krajem pro rok 2021 

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

(úvod do problematiky) 

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

(etická výchova) 

Mgr. Jana Hrnčířová – referentka oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru školství  

(rozvoj nadání, prevence rizikového chování a zdravý životní styl) 

IIng. Tereza Burešová – referentka oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí a 

zemědělství 

(environmentální výchova) 

5. Dotační programy v oblastech Vzdělávání a Prevence rizikového chování pro rok 2022 

 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 

KÚ KHK 

6. Prodloužení doby realizace projektů v oblasti Vzdělávání 

 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 

KÚ KHK 

7. 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 5. 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; představila PaedDr. Markétu Stuchlíkovou, vedoucí odboru školství, 

která se vrátila do pracovního procesu po dlouhodobé pracovní neschopnosti. Poté konstatovala, že 

výbor je usnášení schopný; při zahájení bylo přítomno 11 členů výboru; nepřítomní členové i hosté se 

z jednání řádně omluvili. 

Předsedkyně výboru nejprve předala slovo PaeDr. Markétě Stuchlíkové a poté seznámila členy 

s aktualizovaným 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/5/41/2021 

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. Zpráva o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách 

Královéhradeckého kraje ve školním roce 2019/2020 

4. Návrh na přidělení mimořádných účelových příspěvků (MUP) příspěvkovým 

organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem pro rok 2021 

5. Dotační programy v oblastech Vzdělávání a Prevence rizikového chování pro rok 2022 

6. Prodloužení doby realizace projektů v oblasti Vzdělávání 

7. Různé, diskuze, závěr 
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Předsedkyně výboru požádala Mgr. Davida Josku, zda by se ujal postu ověřovatele zápisu; tento 

s výkonem funkce souhlasil.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  10 

Proti:  0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/5/42/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Davida Josku jako ověřovatele zápisu  

 

 

 

Následně dala předsedkyně hlasovat o schválení: 

• PaedDr. Markéty Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, jako stálého hosta   

• Mgr. Jany Hrnčířové, Ing. Terezy Burešové, Mgr. Dany Komorové a Ing. Bc. Miroslava 

Mejstříka, DiS. jako hostů přizvaných k projednávání jednotlivých bodů programu.  

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  11 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/5/43/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast stálého hosta  

• PaedDr. Markéta Stuchlíková – vedoucí odboru školství KÚ KHK  
 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  11 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/5/44/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hostů přizvaných k projednávání bodu č. 3 „Zpráva o primární prevenci a výskytu 

rizikového chování ve školách Královéhradeckého kraje ve školním roce 2019/2020“ 

• Mgr. Jana Hrnčířová – referentka oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru 

školství KÚ KHK 

 

účast hostů přizvaných k projednávání bodu č. 4 „Návrh na přidělení mimořádných účelových 

příspěvků (MUP) příspěvkovým organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem pro rok 

2021“ 

• Mgr. Jana Hrnčířová – referentka oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru 

školství KÚ KHK 

• Ing. Tereza Burešová – referentka oddělení vodního hospodářství odboru životního 

prostředí a zemědělství 

 

účast hostů přizvaných k projednávání bodu č. 5 „Dotační programy v oblastech Vzdělávání 

a Prevence rizikového chování pro rok 2022“ 

• 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 

 

účast hostů přizvaných k projednávání bodu č. 6 „Prodloužení doby realizace projektů 

v oblasti Vzdělávání“ 

• 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  
 

 

 



Stránka 6 z 11 

 

 

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 podal informace k nastavení rozpočtu provozních a investičních prostředků 

kraje pro rok 2022 a k předpokládaným požadavkům odvětví školství na rozpočet kraje, které budou 

řešeny v součinnosti s ekonomickým odborem. 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. Celková částka rozpočtu výdajů pro odvětví školství (kap. 14) navržená 

ekonomickým odborem pro rok 2022 činí 400 257,89 tis. Kč; celková částka rozpočtu výdajů pro 

volnočasové aktivity (kap. 09)  činí 17 401,86  tis. Kč. 

Odvětví školství bude požadovat finanční prostředky na pořádání zimní Olympiády dětí a mládeže 

2023 ve výši 17,0 mil. Kč, neboť rozhodnutím Výkonného výboru Českého olympijského výboru ze 

dne 15.04.2021 bylo schváleno přidělení pořádání olympiády právě Královéhradeckému kraji; tato 

celostátní sportovní akce je plánována na období  22.01. – 27.01. 2023. 

 

Navrhovaný objem rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce (kap. 50) pro rok 2022 činí 90 mil. Kč. V roce 

2022 budou řešeny zejména již započaté/probíhající akce, případně ty, které budou vyhodnoceny 

jako prioritní (nově vyvstalé, příp. v minulosti odkládané z důvodu omezených finančních 

prostředků). Návrh akcí pro zařazení k financování z Fondu rozvoje a reprodukce je aktuálně 

rozpracován a bude následně upravován dle případných nově vzniklých požadavků s vyšší prioritou. 

Termín odevzdání návrhu a požadavků na rozpočet roku 2022 je stanoven na 28.05.2021; projednání 

rozpočtu kraje pro rok 2022 je plánováno na 22.06.2022. 

 

Konkrétní podoba návrhu rozpočtu a požadavky školství na rozpočet pro rok 2022 budou předloženy 

k projednání na červnové jednání výboru. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:          Pro:                      12 

Proti:                     0 

Zdržel se:              0 

 

USNESENÍ VVZ/5/45/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci o přípravě rozpočtu a předpokládaných požadavcích odvětví školství na rok 2022 
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K bodu č. 3 

 

Zpráva o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách Královéhradeckého kraje ve 

školním roce 2019/2020 

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

Mgr. Jana Hrnčířová – referentka oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru školství  

 

Předsedkyně výboru předala slovo Mgr. Svatavě Odlové, vedoucí oddělení primárního a zájmového 

vzdělávání odboru školství a poté Mgr. Janě Hrnčířové z oddělení primárního a zájmového vzdělávání 

odboru školství. Podkladové materiály byly členům výboru v předstihu rozeslány.  

 

Zpráva o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách Královéhradeckého kraje ve 

školním roce 2019/2020 monitoruje a vyhodnocuje situaci v oblasti primární prevence ve školách 

Královéhradeckého kraje za školní rok 2019/2020 a slouží k nasměrování cílů a činností v oblasti 

primární prevence ve školách. Zpráva obsahuje také srovnání se školním rokem 2018/2019 a cíle, 

stanovené pro rok 2020, kterých se podařilo úspěšně dosáhnout.   

Na společné schůzce s poskytovateli preventivních programů a poskytovateli dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků v Královéhradeckém kraji byly dne 25. 3. 2021 stanoveny hlavní úkoly 

v oblasti primární prevence ve školách Královéhradeckého kraje na rok 2021.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/5/46/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 Zprávu o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách Královéhradeckého kraje 

ve školním roce 2019/2020 
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K bodu č. 4 

 

Návrh na přidělení mimořádných účelových příspěvků (MUP) příspěvkovým organizacím 

zřizovaným Královéhradeckým krajem pro rok 2021 

Mgr. Svatava Odlová – vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru školství (úvod 

do problematiky) 

Mgr. Alena Svátková – vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství (etická výchova) 

Mgr. Jana Hrnčířová – referentka oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru školství 

(rozvoj nadání, prevence rizikového chování a zdravý životní styl) 

Ing. Tereza Burešová – referentka oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí a 

zemědělství (environmentální výchova) 

 

 

Členové výboru obdrželi podkladové materiály v předstihu. Výše uvedeným prezentujícím bylo 

postupně předáváno slovo s tím, že každý z nich zevrubně seznámil členy výboru s jednotlivými 

žádostmi. 

 

Částka alokovaná na mimořádné účelové příspěvky (MUP) pro příspěvkové organizace zřizované 

Královéhradeckým krajem (dále jen PO KHK) činí 6.500.000,- Kč; přičemž 1 milion z této částky je 

určen výhradně na MUP v oblasti environmentální výchovy. 

Ze strany škol a školských zařízení bylo podáno 130 žádostí; tyto bylo možné podat celkem do 7 níže 

uvedených oblastí: 

• rozvoj nadání, 

• prevence rizikového chování a zdravý životní styl, 

• etická výchova 

• environmentální výchova, 

• regionální soutěže, 

• volnočasové aktivity, 

• sport a tělovýchova. 

Žádosti podané do oblastí rozvoj nadání, prevence rizikového chování a zdravý životní styl a etická 

výchova byly předloženy k projednání ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost; ostatní 

oblasti spadají do gesce výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/5/47/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  

 návrh přidělení mimořádných účelových příspěvků (MUP) příspěvkovým organizacím 

zřizovaným Královéhradeckým krajem pro rok 2021 v oblastech: rozvoj nadání, prevence 

rizikového chování a zdravý životní styl, etická výchova a environmentální výchova 

II. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí mimořádných účelových příspěvků 

na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem pro rok 2021 

v oblastech: rozvoj nadání, prevence rizikového chování a zdravý životní styl, etická výchova a 

environmentální výchova dle předloženého návrhu 

 

 

 

K bodu č. 5 

 

Dotační programy v oblastech Vzdělávání a Prevence rizikového chování pro rok 2022 

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

a dotací 

Mgr. Dana Komorová – referentka oddělení krajských dotací odboru reg. rozvoje, grantů a dotací 

KÚ KHK 

 

 

Členové výboru obdrželi podklady v předstihu v elektronické podobě. K tématu pohovořil Ing. Bc. 

Miroslav Mejstřík, DiS., vedoucí oddělení krajských dotací odboru regionálního rozvoje, grantů a 

dotací.  

V součinnosti odboru školství a odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací byly na sdílený disk 

uloženy návrhy krajských dotačních programů z oblasti Vzdělávání a Prevence rizikového chování. 

Připomínky ze strany členů výboru nebyly vzneseny. Čistopis návrhu dotačních programů bude 

projednáván na 6. jednání školského výboru dne 22.06.2021. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/5/48/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 informaci o změnách v dotačních programech v oblasti Vzdělávání a Prevence rizikového 

chování pro rok 2022 
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K bodu č. 6 

 

Prodloužení doby realizace projektů v oblasti Vzdělávání 

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

a dotací 

Mgr. Dana Komorová – referentka oddělení krajských dotací odboru reg. rozvoje, grantů a dotací  

 

Slova se ujala Mgr. Dana Komorová, která představila dvě nově podané žádosti o prodloužení doby 

realizace projektů.  

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč 

Základní škole Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou (20SMV06-0016) a neinvestiční dotace ve 
výši 38.000 Kč Základní škole a Základní umělecké škole Rtyně v Podkrkonoší (20SMV06-0010) na 
realizaci projektů v rámci krajského dotačního programu 20SMV06 Etická výchova ve školách.  

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci a dlouhodobému uzavření škol však nebylo možné 
projekty realizovat v plném rozsahu ve stanovené realizační době; z tohoto důvodu obě školy 
požádaly o prodloužení doby realizace projektů.  
 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/5/49/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  

 žádost o prodloužení doby realizace projektů 20SMV06-0016 a 20SMV06-0010 

II. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prodloužení doby projektů 20SMV06-0016 

a 20SMV06-0010 do 31.12.2021 

 

 

 

 

K bodu č. 7 

Různé, diskuze, závěr 

 

 

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.  

 

Aktuálně bylo oočkováno alespoň jednou dávkou vakcíny 8 614 pracovníků ve školství 

v Královéhradeckém kraji, oběma dávkami pak 1747 pracovníků.  
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Předsedkyně výboru zmínila možnost vzdání se nároku na odměnu členů výboru za osobní účast a 

činnost ve výboru.  

 

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

 

Předsedkyně připomněla konání dalšího jednání výboru, a to v úterý 22.06.2021 od 13:00 hodin 

(předpokládaná forma jednání: prezenční). 

 

6. JEDNÁNÍ VÝBORU  

22.06.2021 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 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 14:00 hodin. 

 

 

 

 

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

Mgr. Jana Drejslová        Mgr. David Joska 

předsedkyně výboru         ověřovatel zápisu 

 

 

Dne 23.05.2021 zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová 


