
Stránka 1 z 7 

 

Z Á P I S 

 

ze 7. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 24.08.2021 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, Ing. Jiří Franc, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Libuše Friedlová, 

Mgr. David Joska, Mgr. Robert Novák, Lukáš Teplý, Ph.D. PaedDr. Kamil Vávra, 

PhDr. Michal Vávra, Mgr. Jan Zeman 

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

Kostelníček, RNDr. PhDr. Ivo Králíček  

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. Renáta Koldrtová, Mgr. Svatava Odlová 

(omluvena), Mgr. Alena Svátková, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Martin Struna, 

Mgr. Šárka Hulíková 

Program jednání: 

 

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

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

2. Obecné informace z oblasti školství 

 Mgr. Renáta Koldrtová  – v zastoupení vedoucího oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství 

3. Informace k realizaci projektu I-KAP II za období leden – srpen 2021 

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

4. Různé, diskuze, závěr 

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

 

 

 

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 7. jednání Výboru pro výchovu, 

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

ve 13:05 hodin a celé jej řídila.  
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Přivítala přítomné členy a hosty. Výboru se účastnilo celkem 10 členů (při zahájení bylo 

přítomno 9 členů); předsedkyně výboru konstatovala, že výbor je usnášení schopný; 

nepřítomní členové i hosté se z jednání řádně omluvili. 

 

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:  9 

Proti:  0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/7/58/2021 

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. Obecné informace z oblasti školství  

3. Informace k realizaci projektu I-KAP II za období leden – srpen 2021 

4. Různé, diskuze, závěr 

 

Předsedkyně výboru požádala Mgr. Libuši Friedlovou, zda by se ujala postu ověřovatelky 

zápisu; tato s výkonem funkce souhlasila.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  8 

Proti:  0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/7/59/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Libuši Friedlovou jako ověřovatelku zápisu  

 

Následně předsedkyně výboru požádala o schválení hosta po dobu celého 7. jednání, a to 

Mgr. Šárku Hulíkovou jako zástupkyni oddělení primárního a zájmového vzdělávání.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  9 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/7/60/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hosta po dobu celého 7. jednání 

• Mgr. Šárku Hulíkovou – referentku oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru 

školství 

 

 

K bodu č. 2 

Obecné informace z oblasti školství  

Mgr. Renáta Koldrtová – v zastoupení vedoucího oddělení středního a speciálního 

vzdělávání odboru školství 

 

Předsedkyně předala slovo Mgr. Renátě Koldrtové, zástupkyni oddělení středního a speciálního 

vzdělávání odboru školství.  

Mgr. Renáta Kodrtová nejprve stručně shrnula své dosavadní manažerské schopnosti a poté podala 

informace k zahájení nového školního roku 2021/2022 a testování na školách.  

Krátce zhodnotila přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022, informovala o celkově 
zvyšujícím se počtu uchazečů ke střednímu vzdělávání zakončeném maturitní zkouškou a zvýšeném 
zájmu o vzdělávání v gymnaziálních a zdravotnických oborech. 
Dále zmínila soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 týkající 

se provozu a testování na Covid-19, jenž obsahuje závaznou a doporučující část a byl vydán dne 

17.08.2021. V termínu do 18.08.2021 nahlásilo v Královéhradeckém kraji testování metodou PCR 10 

škol. Ostatní školy v kraji budou žáky testovat pomocí antigenních testů, jejichž distribuce bude 

probíhat prostřednictvím MŠMT, krajů, hasičských záchranných sborů, ORP a vybraných škol. Žáci 

budou v září testováni ve třech termínech, a to 01.09.2021, příp. 02.09.2021, poté 06.09.2021 a 

09.09.2021; následně budou vyhodnoceny výsledky testování a zvolen odpovídající postup (vyskytne-

li se v jednom okrese více než 25 pozitivních případů na 100 000 provedených testů, 

bude testování pokračovat do konce září, vždy jednou týdně). Pokud se žáci nenechají testovat, 

budou muset po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku či respirátor, budou mít zákaz cvičení ve 

vnitřních prostorách a zákaz zpěvu. Testování pedagogických pracovníků není ze strany MŠMT 

zajištěno; testování žáků a pedagogických pracovníků probíhá současně - ve školách a školských 

zařízeních, kde jsou testováni žáci, se testování musí zároveň podrobit i pedagogičtí pracovníci.  

Na závěr Mgr. Renáta Koldrtová informovala o schválení novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 

konkrétně o zvláštním příplatku za výkon prací třídního učitele v rozmezí 1 500 Kč – 3 000 Kč měsíčně. 

 

Ke členům výboru se připojil Mgr. David Joska; počet členů dosáhl 10. 

Hlasování se nezúčastnil Mgr. David Joska a PhDr. Michal Vávra.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:          Pro:                       8 

Proti:                     0 

Zdržel se:              0     
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USNESENÍ VVZ/7/61/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 obecné informace z oblasti školství  

 

 

 

K bodu č. 3 

Informace k realizaci projektu I-KAP II za období leden – srpen 2021 
Mgr. Alena Svátková – vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství  
 

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

s obecnými informacemi o projektu I-KAP II a poté se podrobně věnovala činnostem v 1. 

monitorovacím období.  

Projekt se realizuje v období  1. 1. 2021 – 30. 11. 2023; jeho rozpočet čítá téměř 190 milionů Kč; pro 

výši alokace byl rozhodný počet žáků středních a vyšších odborných škol (dále také jen „SŠ“ a „VOŠ“). 

Partnery tohoto mega projektu je 57 středních a vyšších odborných škol (bez rozdílu zřizovatele); 1 

základní a mateřská škola a 8 subjektů zabývajících se vzděláváním. V kontextu celé republiky zastává 

Královéhradecký kraj určitou výjimku co do snahy spolupracovat a zapojit do projektu nejen střední a 

vyšší odborné školy, ale také školy mateřské a základní a stále je této spolupráci nakloněn. Cílovou 

skupinou jsou děti, žáci a pedagogové mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, 

veřejnost a zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol. 

Ke klíčovým aktivitám projektu se řadí:  

▪ Podpora polytechnického vzdělávání, digitalizace vzdělávání 

▪ Podpora čtenářské a matematické gramotnosti s důrazem na kritické myšlení 

▪ Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity 

▪ Podpora kariérového poradenství 

▪ Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 

▪ Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání 

▪ Podpora a rozvoj nadoborových kompetencí pedagogů 

▪ Podpora etické výchovy jako průřezového tématu 

▪ Podpora SŠ připravujících se k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka 

Mgr. Alena Svátková informovala rovněž o realizaci Šablon III, v rámci kterých je podporováno všech 

7 možných oblastí, což znamená, že je aktivizována podpora zahraniční mobility pedagogických 

pracovníků škol a školských poradenských zařízení, zapojení odborníků z praxe do výuky na SŠ/VOŠ, 

tandemová výuka na SŠ/VOŠ, stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů, role koordinátora 

spolupráce školy a zaměstnavatele a role školního kariérového poradce a zároveň je cíleno na 

podporu doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.  

 

V závěru prezentace došlo také na stručné zhodnocení aktuálně končícího 1. monitorovacího období 

projektu I-KAP II a byly nastíněny nejbližší přípravné aktivity týkající se zejména zajištění kurzů a 

supervize pro pedagogické pracovníky. Mgr. Alena Svátková se podrobněji věnovala podpoře 

polytechnického vzdělávání, v rámci níž je realizován nákup 40 mobilních PC učeben; jedná se o 40 

sad 20 notebooků, dotykových per a mobilního nábytku, který je možné jako komplet dle potřeb 
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přemísťovat, přičemž 20 takovýchto sad je určeno 20 středním školám a dalších 20 sad 20 základním 

školám. Dále věnovala pozornost záměru zmapovat, evidovat a dle potřeb a účelu zapůjčovat 

vzájemně mezi školami kompenzační pomůcky. Rovněž zmínila činnost pracovní skupiny zabývající se 

nápravou výsledků vzdělávání a zvýšením dosažené úrovně vzdělávání, neboť v porovnání s okolními 

státy tráví žáci v našich školách poměrně hodně času, nicméně výsledky vzdělávání již natolik 

uspokojivé nejsou, přičemž inspirací této skupině jsou zkušenosti ze států vykazujících vzdělávání a 

výsledky vzdělávání na vysoké úrovni (např. Finsko).  

Mgr. Alena Svátková tímto navázala na vznik Centra inovací, digitalizace, robotiky a kariérového 

poradenství, jehož jednou z důležitých a základních myšlenek je vytvoření zkušebního a tréninkového 

prostředí pro děti a žáky s pracovním názvem „akademie techniky“, která je cílena jak na praktické 

ukázky a tréning v pracovním prostředí vybaveném PC, 3D tiskárnou a technologicky „živým“ 

zařízením a vybavením, tak i na manuální pracovní prostředí s možností práce se základním nářadím 

(kladívka, kleště, vrtačky apod.); „akademie techniky“ svým způsobem dává základ novému 

inovačnímu centru, jehož podoba a rozsah činností je připravován a plánován v rámci aktivní činnosti 

pracovní skupiny založené právě k tomuto účelu. Na základě požadavku Mgr. Roberta Nováka bylo 

přislíbeno, že členům výboru bude poskytnut jmenný seznam členů pracovní skupiny a kopie zápisů 

z jednání.  

 

Mgr. Alena Svátková dále informovala o vzdělávacích programech a poradenských službách určených 

přímo ředitelům škol a školských zařízení, podala informace k dvouletému programu „Ředitel naživo“ 

na podporu leadershipu a manažerských kompetencí ředitelů, poté zmínila aktivity v oblasti 

psychohygieny (předcházení syndromu vyhoření, vyčerpání apod.), dále pak aktivity vyvíjené v oblasti 

etické výchovy (otevřené i uzavřené semináře, metodický workshop, eticko-pedagogické dny a 

konference apod.).  

 

Diskuze: 

 

Mgr. Robert Novák se opět vrátil k tématu financování činnosti školních psychologů, která se pro 

futuro jeví jako velmi problematická a pro školy finančně náročná. Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, 

náměstek hejtmana přislíbil diskuzi nad tímto tématem na nejbližším (tj. zářijovém) jednání Asociace 

krajů České republiky. PaedDr. Markéta Stuchlíková, vedoucí odboru školství, se zavázala poskytnout 

členům výboru k danému tématu prezentaci, která bude rozeslána spolu se zápisem.  

 

Následně byla vedena krátká diskuze k tématu revize rámcových vzdělávacích programů týkající se 

zejména zakomponování digitálních kompetencí do výuky. 

 

Na základě podnětu Mgr. Libuše Friedlové bylo zdůrazněno, že jsou v případě zájmu dalších škol a 

školských zařízení stále možné určité modifikace a zapojení do aktivit nabízených a realizovaných v 

rámci projektu I-KAP II.  

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  10 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/7/62/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace k realizaci projektu I-KAP II za období leden – srpen 2021 

 

 

 

K bodu č. 4 

Různé, diskuze, závěr 

 

 

Předsedkyně výboru podala informaci ke schválení podmínek dotačních programů v oblasti 

Vzdělávání a Prevence rizikového chování pro rok 2022 na zasedání Rady Královéhradeckého kraje 

dne 23.08.2021. Jednalo se o níže uvedené dotační programy, které byly diskutovány na předchozích 

jednáních výboru (ze strany členů výboru bez připomínek) a které byly Radou Královéhradeckého 

kraje schváleny beze změn: 

• Rozvoj podmínek pro vzdělávání – Inovace ve vzdělávání (Vzdělávání) 

• Rozvoj nadání (Vzdělávání) 

• Etická výchova ve školách (Vzdělávání) 

• Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků 

 

Schválené podmínky dotačních programů budou členům výboru poskytnuty v rámci příloh zápisu.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  10 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/7/63/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 podmínky dotačních programů v oblasti Vzdělávání a Prevence rizikového chování pro rok 
2022 

 

 

 

 

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

 

Předsedkyně připomněla konání nadcházejícího jednání výboru, a to v úterý 05.10.2021 od 13:00 

hodin (předpokládaná forma jednání: prezenční). 
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8. JEDNÁNÍ VÝBORU: úterý 05.10.2021 - 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 14:15 hodin. 

 

 

 

 

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

Mgr. Jana Drejslová       Mgr. Libuše Friedlová 

předsedkyně výboru        ověřovatelka zápisu 

 

 

Dne 26.08.2021 zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová 


