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Z Á P I S 
 

z 8. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 05.10.2021 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, MgA. Michal Čepelka, Ing. Jiří Franc, Mgr. Petr Hamáček, 

Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Pavel Káňa, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, 

RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Mgr. Robert Novák, Lukáš Teplý, Ph.D. PaedDr. Kamil 

Vávra (on-line), PhDr. Michal Vávra (on-line) 

Omluveni: Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. David Joska, Mgr. Jan Zeman 

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

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, Mgr. Iva Skalská 

 

Program jednání: 

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

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

2. Aktuální informace ze školství – oblast středního a speciálního vzdělávání  

Mgr. Martin Struna  –  vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství 

3. Informace o aktuálním návrhu rozpočtu odvětví školství pro rok 2022 

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

4. Poskytnutí dotace na individuální účel  

 Mgr. Iva Skalská  – referentka oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací 

5. Různé, diskuze, závěr 

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 
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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 8. jednání Výboru pro výchovu, 

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

ve 13:10 hodin a celé jej řídila.  

Přivítala přítomné členy a hosty. Výboru se účastnilo celkem 11 členů (při zahájení bylo 

přítomno 10 členů; 8 fyzicky a 2 on-line); 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:  10 

Proti:  0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/8/64/2021 

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. Aktuální informace ze školství – oblast středního a speciálního vzdělávání  

3. Informace o aktuálním návrhu rozpočtu odvětví školství pro rok 2022 

4. Poskytnutí dotace na individuální účel  

5. Různé, diskuze, závěr 

 

Předsedkyně výboru požádala Ing. Bc. Jaroslava Kostelníčka, zda by se ujal postu ověřovatele 

zápisu; tento s výkonem funkce souhlasil.  

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  9 

Proti:  0 

Zdržel se: 1 
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USNESENÍ VVZ/8/65/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Ing. Bc. Jaroslava Kostelníčka jako ověřovatele zápisu  

 

 

Následně předsedkyně výboru požádala o schválení stálého hosta Mgr. Šárky Hulíkové, 

referentky oddělení primárního a zájmového oddělení odboru školství, která bude 

v budoucnosti případně zastupovat Mgr. Svatavu Odlovou v době její nepřítomnosti na 

jednáních výboru a dále pak také hosta k bodu č. 4 „Poskytnutí dotace na individuální účel“, 

a to Mgr. Ivu Skalskou jako zástupkyni oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního 

rozvoje, grantů a dotací. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  10 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/8/66/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast stálého hosta 

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

odboru školství 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  10 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/8/67/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hosta k projednávání bodu č. 4 „Poskytnutí dotace na individuální účel“ 

• Mgr. Ivu Skalskou – referentku oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního 

rozvoje, grantů a dotací 
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K bodu č. 2 

Aktuální informace ze školství – oblast středního a speciálního vzdělávání 

Mgr. Martin Struna – vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství 

 

Předsedkyně předala slovo Mgr. Martinu Strunovi, vedoucímu oddělení středního a 

speciálního vzdělávání odboru školství, který členy informoval o realizaci dotačního 

programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a 

školských zařízení jako měkkých cílů.  

 

 

V rámci projektu bylo provedeno vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle a následně i 

vytvořeny bezpečnostní a koordinační plány u níže uvedených 5 škol: 

• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou 

• Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

• Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace  

• Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové 

• Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové 

V rámci neinvestičních výdajů projektu bylo pro 4 z těchto škol pořízeno drobné vybavení 

v hodnotě cca 700 000,- Kč (notebooky, dataprojektory, tiskárny, plátna, telefony apod.). 

 

Nyní je obdobným způsobem postupováno u 4 níže uvedených škol:  

• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 

• Střední škola strojírenská a elektrotechnická (Kumburská 846, 509 31 Nová Paka) 

• Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola (Lesnická 9, 541 

01 Trutnov) 

• Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 

Nicméně další financování koordinačních center výpočetní technikou zůstává nedořešené a 

požadavek na poskytnutí investičních prostředků nezohledněn:  

 

 

Poté Mgr. Martin Struna stručně informoval o žádostech o zápis změn do rejstříku škol a 

školských zařízení, které jsou v tento moment řešeny:  

 

• Diakonie Českobratrské církve evangelické žádá o zápis nového místa poskytovaného 

vzdělávání, odloučeného pracoviště na adrese: Komenského 399, 541 01 Trutnov 

k nejbližšímu možnému termínu. 

 

• Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem žádá o 

snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 69-41-L/01 Kosmetické služby od 

01.09.2022. 
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• Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice žádá o uvedení oboru vzdělání 23-56-

H/01 Obráběč kovů jako dobíhajícího oboru, stejně tak oboru vzdělání 68-46-N/02 

Obnova a rozvoj venkova v dálkové formě vzdělávání a dále pak navýšení kapacity ze 

69 žáků na 100 žáků u oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec-farmář.  

 

• Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého 

kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 žádá o výmaz místa poskytování služeb na 

adrese Raisova 677, 547 01 Náchod a nový zápis na adrese Smiřických 1237, 547 01 

Náchod. 

 

• Brána, základní škola a mateřská škola, Heřmanická 340, 509 01 Nová Paka žádá o 

zápis střední školy včetně oboru vzdělání 36-52-H/01 Instalatér o kapacitě 60 žáků a 

domova mládeže o kapacitě 30 ubytovaných, kde by tito žáci byli ubytováni, a to 

s účinností od 1.9.2022. 

 

• Střední škola Sion High School, Hradec Králové žádá o navýšení maximální povolené 

kapacity žáků školy od 1.9.2022 z 240 žáků na 480. 

 

 

Diskuze: 

V návaznosti na souhrn žádosti byla vedena krátká diskuze k zápisu oboru vzdělání 36-52-

H/01 Instalatér, následně k opakované žádosti o navýšení kapacity Střední školy Sion High 

School, Hradec Králové.  

V průběhu vzájemné komunikace členové výboru spontánně přešli k diskuzi nad optimalizací 

a riziky pro stanovení kritérií pro optimalizaci škol a školských zařízení i oborů vzdělání.  

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:          Pro:                   11 

Proti:                     0 

Zdržel se:              0     

 

USNESENÍ VVZ/8/68/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 aktuální informace z oblasti středního a speciálního vzdělávání 
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K bodu č. 3 

Informace o aktuálním návrhu rozpočtu odvětví školství pro rok 2022 

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

 

Členové výboru obdrželi podkladové materiály v předstihu. Ing. Václav Jarkovský 

okomentoval informace obsažené ve zpracovaných materiálech. 

 

Pro rok 2022 bylo pro oblast školství vyčleněno 359,4 mil. Kč na provoz příspěvkových 

organizací, 53,3 mil. Kč na ostatní běžné výdaje (rozdělovány organizacím v průběhu roku 

na podporu tradičních aktivit) a 740 tis. Kč na příspěvky na investice (spolufinancování 

nákupů z programu MZe). Odvody z fondů investic příspěvkových organizací byly standardně 

stanoveny ve výši odpovídající 80 % objemu odpisů, přičemž novým rozpisem vyčíslený 

objem příjmů školství z odvodů z fondu investic činí cca 48,3 mil. Kč. Ve Fondu rozvoje 

a reprodukce pro rok 2022 bude k dispozici částka 90 mil. Kč; do jeho rozpočtu jsou zařazeny 

akce již probíhající i nově připravované; tato částka je však i s ohledem na zdražení 

stavebních prací malá. 

Vyjednané navýšení finančních prostředků odvětví školství bude využito na pokrytí zvýšení 

objemu odpisů příspěvkových organizací školství, zohlednění výdajů na výplatu stipendií 

studentům VOŠ vzdělávajícím se v oboru vzdělání 53-41-N/1 Diplomovaná všeobecná sestra 

a 53-41-N/5 Diplomovaná dětská sestra, kofinancování a předfinancování projektu I-KAP II 

a pořádání Her X. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2023 v Královéhradeckém 

kraji (ODM 2023). 

V rámci navýšení bohužel nebyly zohledněny požadavky na obnovu výpočetní techniky 

v krajských školách, obnovu vybavení učeben nastavitelným a jiným nábytkem, ubytovacích 

kapacit, šaten ani další, nově rozvíjené aktivity školství. Podkladové materiály, které byly 

členům výboru rozeslány, obsahovaly podrobný výčet požadavků na rozpočet pro rok 2022 

vhodných a často i nutných k zohlednění, včetně doplňujících komentářů a identifikace 

možných rizik. 

Aktuálně je řešena problematika zabezpečení a financování energií pro rok 2022. Dokrytí 

mimořádně se navyšujících nákupů energií by mělo být řešeno v 1. změně rozpočtu kraje. 

 

Diskuze: 

Mgr. Robert Novák opět otevřel téma financování školních psychologů ve středních školách, 

které bylo prvotně realizováno zejména v rámci šablon (dotace z OP VVV), nicméně nyní 

padá na bedra škol, které doufají v podporu a považují za vhodné, aby tyto pozice byly 

dotovány z jiných zdrojů (např. kraje, MŠMT apod.). Mgr. Petr Hamáček upozornil a vyjádřil 

politování nad rozdílnými příspěvky na provoz pro základní školy financované z rozpočtů obcí 

a krajské školy s tím, že prostředky poskytované z rozpočtu kraje krajem zřízeným školám 

jsou výrazně nižší. 
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Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:          Pro:                   11 

Proti:                     0 

Zdržel se:              0 

 

USNESENÍ VVZ/8/69/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

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

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zabezpečit objemy rozpočtu pro rok 2022 dle 

požadavků odvětví školství a ve schváleném rozpočtu, popř. jeho úpravách zohlednit 

doposud neřešené požadavky 

 

 

 

 

K bodu č. 4 

Poskytnutí dotací na individuální účel  

Ing. Iva Skalská – referentka oddělení evropských grantů odboru regionálního rozvoje, 

grantů a dotací, KÚ KHK 

 

Členové výboru obdrželi v předstihu podkladové materiály. Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. 

Ivu Skalskou k podání informací. Mgr. Iva Skalská přistoupila k prezentaci projektové žádosti 

z oblasti výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti, která byla podána v termínu a jejíž finanční 

požadavek dosahuje či převyšuje 200 000,00 Kč.  

 

 

číslo 

projektu 

žadatel o 

dotaci 
projekt účel 

celkové 

náklady 

projektu 

požadovaná 

výše dotace 

21RGI01-

0123 

Asociace 

pro 

mládež, 

vědu a 

techniku 

AMAVET, 

z. s. 

Program vytváření 

a rozvíjení zájmu 

žáků o vědecké a 

technické obory v 

Královéhradeckém 

kraji, IV. ročník 

Pořízení vybavení pro 8 až 10 

nových mechatronických 

klubů, na přípravu a 

organizaci seminářů pro žáky 

a lektory těchto klubů a na 

organizační zajištění 

programu (cestovné, 

odměny lektorům, provozní 

náklady webových stránek) 

532 000 Kč 400 000 Kč 
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Cílem projektu je pořízení vybavení pro 8 až 10 nových mechatronických klubů, na přípravu a 

organizaci seminářů pro žáky a lektory těchto klubů a na organizační zajištění programu 

(cestovné, odměny lektorům, provozní náklady webových stránek). V tomto případě se jedná 

o opakovanou žádost o poskytnutí individuální dotace, tentokráte na konání IV. ročníku, 

přičemž finanční prostředky budou použity na organizační zajištění programu a založení a 

vybavení nových mechatronických klubů.  

 

Diskuze: 

Členové výboru namítali, že se jedná o opakovaně předkládanou žádost; nejedná se 

o mimořádnou či ojedinělou aktivitu ani jedinečný záměr. Zároveň požádali o přizvání 

zástupce Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. o poskytnutí dosavadních 

výstupů využití poskytnutých dotací a přímou účast na příštím jednání výboru za účelem 

odpovědného posouzení předložené žádosti.  

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:               11 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/8/70/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. odročuje 

 hlasování o poskytnutí dotace na individuální účel, na kterou jsou vyčleněny 

prostředky ve schváleném rozpočtu, nebo budou uvolněny finanční prostředky v rámci 

změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2021, a to na projekt: 

Název projektu: Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory 

v Královéhradeckém kraji, IV. ročník 

Číslo projektu: 21RGI01-0123 

Žadatel: Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. 

Celkové náklady: 532 000 Kč 

Požadovaná částka: 400 000 Kč 

na 9. jednání výboru, které se bude konat 09.10.2021 
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K bodu č. 5 

Různé, diskuze, závěr 

 

 

Předsedkyně výboru vyzvala členy k závěrečné diskuzi.  

Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, náměstek hejtmana, informoval o zapojení Královéhradeckého 

kraje do projektu na bázi profesního partnerství realizovaného v okrese Trutnov, který je 

obdobou projektů souvisejících se středním článkem podpory. Cílem daného projektu je 

zejména odbourání administrativní zátěže ředitelů a výměna zkušeností mezi školami 

implementovaná elevačním systémem zdola-nahoru. 

Dále podal informace k unikátní akci CZECHCYBERTRON konaná dne 06.10.2021 ve Střední 

průmyslové škole a Středním odborném učilišti Dvůr Králové nad Labem. Akce je zaměřena 

na cvičení kybernetické bezpečnosti velmi neotřelým způsobem. Žákovské týmy z celé 

republiky mají za úkol odrazit hackerské útoky, vyvíjené učiteli a organizátory akce, na plně 

automatizovanou linku vyrábějící popcorn, jejich cílem je tedy ochránit řídící systém.  

Rovněž krátce informoval o vyhlášení 3. ročníku video soutěže pro středoškoláky s názvem 

STUDOKO aneb Škola očima studentů, která je realizována ve spolupráci s Centrem podpory 

uměleckých aktivit Impuls. Jedná se o soutěž žáků středních škol, jejichž úkolem je natočit 

60-sekundový videosnímek, ve kterém prezentují svoji školu, resp. to, v čem je daná škola 

nejlepší, a zároveň ukáží svůj pohled na studium.  

V závěru své řeči informoval o pilotním projektu Talentových center. Cílem programu je 

podpora středních škol při realizaci vzdělávacích programů, které mají celokrajský význam a 

rozšiřují znalosti a možnosti budoucího uplatnění žáků; projekt cílí na podporu talentu, vášně 

a nadšení a samozřejmě zajímavých/zvídavých podnětů a tematických námětů, přičemž 

výzva je v rámci MUP určena pro krajské školy.  

Více na: Pilotní projekt talentových center v Královéhradeckém kraji - YouTube 

 

PaedDr. Markéta Stuchlíková informovala o výsledcích průzkumu Kalibra, který uvádí, že co 

do čtenářské a matematické gramotnosti je u žáků na základních školách evidována cca 3 

měsíční vývojová stagnace. Následně bylo diskutováno doporučení MŠMT dané v době 

pandemie, a to učit zejména to, co je důležité. 

 

Mgr. Martin Horák, ředitel pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové uvedl, že míra 

nezaměstnanosti se v Královéhradeckém kraji pohybuje okol 2,7 %, přičemž se stále 

projevuje nedostatek pracovní síly v určitých profesích a v porovnání s předchozími léty je 

úřadem evidován menší počet nezaměstnaných absolventů. Poté přítomné informoval a 

pozval na Týden vzdělávání dospělých 2021 v Královéhradeckém kraji, která probíhá jak 

prezenčně, tak i on-line. Novinkou tohoto ročníku je zahajovací konference, která se koná 

08.11.2021 a je pořádána ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací 

Královéhradeckého kraje.  

Více na webovém portálu:  www.tydenvzdelavanidospelychkhk.cz . 

https://www.youtube.com/watch?v=eoMSR9GEg5A
http://www.tydenvzdelavanidospelychkhk.cz/
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V závěru jednání výboru nebyly vzneseny žádné další dotazy k diskuzi. 

 

Předsedkyně připomněla konání nadcházejícího jednání výboru, a to v úterý 09.11.2021 od 

13:00 hodin (předpokládaná forma jednání: prezenční). 

 

9. JEDNÁNÍ VÝBORU: úterý 09.11.2021 - 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 14:45 hodin. 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Jana Drejslová      Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček 

předsedkyně výboru       ověřovatel zápisu 

 

 

Dne 20.10.2021 zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová 


