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Z Á P I S 
 

z 10. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 14.12.2021 od 13:00 hodin on-line formou  
(technické a organizační zázemí v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245) 

 

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

Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, 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  

Omluveni: Mgr. Jana Berkovcová, 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 

(omluvena), Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Martin Struna (omluven), Mgr. Daniel 

Horáček 

 

Program jednání: 

 

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

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

2. Strategické záměry v oblasti školství v Královéhradeckém kraji 

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

Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA – náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu 

PaedDr. Markéta Stuchlíková – vedoucí odboru školství 

3. Podněty nové vládě a vedení resortu školství – prioritizace témat pro Komisi Rady Asociace krajů ČR 

 Mgr. Daniel Horáček – referent oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství 

Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA – náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu 

PaedDr. Markéta Stuchlíková – vedoucí odboru školství 

4. Termíny zasedání a návrhy témat pro jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2022 

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

5. Schválení Výroční zprávy o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje za rok 2021 

 Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

6. 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 10. 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. Výboru se účastnilo celkem 13 členů (při zahájení bylo 

přítomno 9 členů, postupně se připojili další 4); 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, přičemž jednotlivé body 

byly oproti původnímu návrhu přeskupeny s ohledem na časovou dostupnost prezentujících; 

další návrh na úpravu či doplnění programu nebyl podán a bylo přistoupeno ke schválení 

předložené verze programu. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  9 

Proti:  0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/10/74/2021 

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. Strategické záměry v oblasti školství v Královéhradeckém kraji 

3. Podněty nové vládě a vedení resortu školství – prioritizace témat pro Komisi 

Rady Asociace krajů ČR 

4. Termíny zasedání a návrhy témat pro jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2022 

5. Schválení Výroční zprávy o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání                     

a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2021 

6. Různé, diskuze, závěr 

 

Předsedkyně výboru se dotázala pana Lukáše Teplého, zda by se ujal postu ověřovatele 

zápisu; tento s výkonem funkce souhlasil.  
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Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  8 

Proti:  0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/10/75/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 pana Lukáše Teplého jako ověřovatele zápisu  

 

 

Následně předsedkyně výboru požádala o schválení hosta, Mgr. Daniela Horáčka, na celé 

jednání výboru; tento se výboru účastnil jako zástupce oddělení středního a speciálního 

vzdělávání odboru školství namísto omluveného vedoucího oddělení Mgr. Martina Struny.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  10 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/10/76/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hosta na 10. jednání výboru 

• Mgr. Daniela Horáčka – referenta oddělení středního a speciálního vzdělávání 

odboru školství 

 

 

 

K bodu č. 2 

Strategické záměry v oblasti školství v Královéhradeckém kraji  

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

Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA – náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu 

PaedDr. Markéta Stuchlíková – vedoucí odboru školství 

 

Předsedkyně výboru předala slovo Ing. Václavu Jarkovskému, který navázal na informace 

k optimalizaci předané členům výboru na minulém jednání; zdůraznil, že optimalizace 

umožňuje nejen uspořit, ale i efektivněji využívat finanční prostředky i areály škol, podpořit 

modernizaci technického vybavení a zázemí škol, zvýšit motivaci pedagogů k práci apod.; 

poté přistoupil k identifikaci konkrétních záměrů. 
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Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

Opuštění areálu v Nádražní ulici v Opočně je plánováno k uskutečnění do konce roku 2023; 

s tímto krokem souvisí ukončení vzdělávacího procesu v daném areálu a přesun žáků 

(aktuálně se jedná o 89 žáků) k výuce a vzdělávání do objektů v Novém Městě nad Metují, 

neboť provoz a údržba opočenského areálu je pro školu finančně velmi zatěžující.  

 

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, 

příspěvková organizace  

Od školního roku 2022/2023 bude realizován kompletní přesun teoretické výuky zemědělské 

akademie z budovy školy a sportovní haly v Zámecké ulici v Lázních Bělohrad.  Areál 

odborného výcviku v Kotykově mlýně bude zachován do doby dokončení výstavby 

moderních dílen v areálu školního hospodářství.  

Do objektu v Lázních Bělohrad bude v plném rozsahu převedena výuka 4 až 5 

jednooborových tříd v oboru vzdělání cukrář, kuchař a číšník Střední školy gastronomie a 

služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2, která se potýká s kapacitní nedostatečností 

výukových prostor pro své žáky.  

 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace  

Výuka v areálu v Červeném Kostelci bude kompletně přemístěna na ostatní pracoviště školy,    

zejména do Velkého Poříčí.  

Do Červeného Kostelce však budou přesunuty některé zdravotnické obory trutnovské Vyšší 

odborné školy zdravotnické, Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Trutnov a 

souběžně bude od školního roku 2022/2023 řešen zápis nových oborů vzdělání, a to masér 

ve zdravotnictví a nutriční asistent. Tímto krokem bude zajištěno kvalitní zázemí pro efektivní 

výuku s možností eliminovat dojíždění žáků z náchodského a kosteleckého regionu. 

 

Mgr. Arnošt Štěpádnek, MBA, náměstek hejtmana, informoval, že je jedná o závěrečnou fázi 

v rámci realizované optimalizace, přičemž uvedl, že všechny kroky byly postupně 

komunikovány a v pondělí 13.12.2021 schváleny Radou Královéhradeckého kraje. Další 

významné změny v průběhu následujících 3 let nejsou plánovány a nyní bude přistoupeno 

k možné proměně spektra oborové nabídky v oblasti krajského vzdělávání. Z úst pana 

náměstka šla ke členům výboru také výzva k případným námětům právě k oborové 

restrukturalizaci ve vzdělávání. Závěrem zazněl záměr významně posílit zdravotnické obory 

v rámci vzdělávání a oborové struktury v kraji. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  10 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/10/77/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 strategické záměry v oblasti školství v Královéhradeckém kraji  

 

 

K bodu č. 3 

Podněty nové vládě a vedení resortu školství – prioritizace témat pro Komisi Rady Asociace 

krajů ČR 

Mgr. Daniel Horáček – referent oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru 

školství 

Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA – náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu 

PaedDr. Markéta Stuchlíková – vedoucí odboru školství 

 

Členové výboru obdrželi podklady k posouzení v předstihu elektronicky. 

PaedDr. Markéta Stuchlíková bod uvedla. Témata a náměty získané ze škol a školských 

zařízení, dále pak od členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, členů komise pro 

rozvoj školství a zástupců odboru školství a dalších zainteresovaných organizací a institucí, 

které se jeví jako důležité, rizikové/problémové a vhodné k řešení na celostátní i krajské 

úrovni byly odborem školství posouzeny a následně předloženy k diskuzi členům výboru 

v rámci sestavy 6 prioritizovaných témat s tím, že finální návrh bude komunikován 

prostřednictvím pana náměstka Komisi Rady Asociace krajů České republiky, která bude 

posouvat témata akcentovaná na celostátní i krajské úrovni směrem k vládě, zejména 

k resortu školství. 

Odbor školství navrhl níže uvedená témata: 

• institucionalizace školních psychologů a školních speciálních pedagogů 

• upravit systém financování školských poradenských zařízení (sjednocení systému 

financování PPP, SPC) 

• postupná redukce kapacit zejména víceletých gymnázií z centrální úrovně 

• snížit administrativní zátěž škol 

• systémově řešit nedostatek učitelů odborných předmětů a odborného výcviku 

• navýšit prostředky alokované z ESF na modernizaci středního školství (stavební akce i 

strojové vybavení) 

 

Diskuze: 

Ing. Jiří Franc, Mgr. Pavel Káňa, Mgr. Robert Novák, PhDr. Michal Vávra 

Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Daniel Horáček 

 

Téma „postupné redukce kapacit zejména víceletých gymnázií z centrální úrovně“  

rozpoutalo diskuzi, neboť se jedná o dlouhodobě obtížně řešitelný a politicky citlivý problém, 
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který vyžaduje posouzení a řešení na celostátní úrovni, nikoliv krajské, a to nejen s ohledem 

na demografický vývoj, resp. počty žáků přijímaných ke gymnaziálnímu vzdělávání.  

V závěru diskuze došli členové k přijatelnému pojmenování tohoto ožehavého tématu tak, 

jak by mělo být předloženo Komisi Rady AK ČR, a to „diskuze o struktuře gymnázií 

(víceletých) na centrální úrovni“. 

 

Mgr. Arnošt Štěpánek, náměstek hejtmana, navrhl věnovat se tomuto tématu na příštím/ch 

jednání/ch výboru, neboť téma je nutno posoudit z různých úhlů pohledu, avšak vždy s cílem 

zajistit kvalitní a efektivní výuku nejen na gymnáziích, ale i odborných školách; je tedy 

bezpochyby žádoucí založit veškeré záměry a snahy na konkrétních datech a stanovit reálné 

cíle, kam gymnaziální vzdělávání v našem kraji směřovat a jak ho koordinovat s pozitivními 

dopady na žáky a úroveň vzdělávání celkově.  

Ze strany Mgr. Roberta Nováka zazněl návrh na možné přizvání zástupců Asociace ředitelů 

gymnázií na jednání k danému tématu.   

 

Dále bylo zdůrazněno, že je třeba klást důraz především na systémové změny.  

 

PaedDr. Markéta Stuchlíková zmínila názor zastávaný Ing. Robertem Plagou, PhD., ministrem 

školství, mládeže a tělovýchovy v demisi, a to postupně zrušit všechna víceletá gymnázia, 

neboť je na základě výsledků průzkumu zcela neprokazatelné, že by výsledky žáků víceletých 

gymnázií byly lepší než výsledky žáků běžných základních škol.  

 

Následně bylo hlasováno o sestavě 6 níže uvedených prioritních témat: 

• institucionalizace školních psychologů a školních speciálních pedagogů, 

• úprava systému financování školských poradenských zařízení, 

• diskuze o struktuře gymnázií (víceletých) na centrální úrovni, 

• snížení administrativní zátěže škol, 

• systémové řešení nedostatku učitelů odborných předmětů a odborného výcviku, 

• navýšení prostředků alokovaných z ESF na modernizaci středního školství (stavební 

akce i strojové vybavení). 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/10/78/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrhy témat a námětů pro Komisi Rady Asociace krajů České republiky pro následné 

jednání s novou vládou, resp. resortem školství 
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II. doporučuje 

 Komisi Rady Asociace krajů České republiky zahájit jednání s novou vládou, resp. 

resortem školství, o níže uvedených prioritních tématech: 

• institucionalizace školních psychologů a školních speciálních pedagogů 

• úprava systému financování školských poradenských zařízení 

• diskuze o struktuře gymnázií (víceletých) na centrální úrovni 

• snížení administrativní zátěže škol 

• systémové řešení nedostatku učitelů odborných předmětů a odborného 

výcviku 

• navýšení prostředků alokovaných z ESF na modernizaci středního školství 

(stavební akce i strojové vybavení) 

 

 

 

 

K bodu č. 4 

Termíny zasedání a návrhy témat pro jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a 

zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2022 

Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

 

Členové výboru obdrželi návrhy termínů i témat elektronicky v dostatečném časovém 

předstihu.   

 

Termíny jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost v roce 2022 

Předsedkyně výboru přednesla návrh termínů pro jednání v roce 2022, které byly stanoveny 

s ohledem na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Rady Královéhradeckého 

kraje.  Čas zahájení byl navržen stejně jako v roce 2021, tj. ve 13:00.  

 

Diskuze: 

Členové výboru diskutovali nad posunem zahajovacího času na 13:30, případně 14:00; 

většinově se však přiklonili k zachování 13:00 hodin. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/10/79/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrhy termínů zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Královéhradeckého kraje v roce 2022 

II. schvaluje 

 termíny zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Královéhradeckého 

kraje v roce 2022, a to konkrétně: 

• 25.01.2022 

• 22.02.2022 

• 29.03.2022 

• 26.04.2022 

• 24.05.2022 

• 28.06.2022 

• 06.09.2022 

• 04.10.2022 

• 01.11.2022 

• 13.12.2022 

 

 

Témata pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost v roce 2022 

Následně členové výboru přistoupili ke schválení navrhovaných témat pro jednání Výboru 

pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Královéhradeckého kraje v roce 2022. Vzhledem 

k tomu, že spektrum témat bylo navrženo poměrně široce a otevřeně, nebylo ze strany členů 

výboru připomínek. Témata jsou pojata volně jako průřezová a bude s nimi pracováno 

v provazbě s předkládanými materiály s různorodou problematikou v oblasti školství 

a vzdělávání.   

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/10/80/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrhy témat pro jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Královéhradeckého kraje v roce 2022 

II. schvaluje 

 témata pro jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Královéhradeckého kraje v roce 2022, přičemž 
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➢ uvedená témata jsou považována za průřezová a budou řešena v návaznosti 

na materiály předkládané výboru k projednání (tj. nemusí být nutně řešena 

samostatně jako témata jednotlivá), 

➢ uvedená témata budou v případě relevance rozšířena dalšími a/nebo doplněna 

nově vyvstalými tématy a podněty k řešení dle aktuálního vývoje. 

 

• Aktuální informace ze školství Královéhradeckého kraje 

• Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení (zápisy, změny, 

výmazy) 

• Informace o středních školách zřizovaných KHK 

• Informace o stipendijních programech  

• Informace o školách zřizovaných dle § 16 odst. 9 školského zákona 

• Informace o školských poradenských zařízeních 

• Informace o dětských domovech  

• Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji 

(za školní rok 2020/2021) 

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Královéhradeckého kraje 2020-2024 (v provazbě na zpracovávané dokumenty 

– např. při řešení zápisů, výmazů a zápisů změn v údajích ve školském rejstříku 

apod.; na období 2020-2024 již schválené znění) 

• Optimalizační návrhy a jejich dopad, aktuální stav po optimalizaci 

• Spolupráce středních škol a vyšších odborných škol se zaměstnavateli  

• Mezinárodní spolupráce škol a školských zařízení 

• PR škol a školských zařízení 

• Metodická podpora škol a školských zařízení 

• Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními 

školami 

 

• Dotační programy 

• Mimořádné účelové příspěvky (MUP) - na podporu projektů např.  v oblasti 

vzdělávání, etické výchovy, prevence rizikového chování, volnočasových 

aktivit, sportu a tělovýchovy, regionálních soutěží, polytechnické výchovy apod. 

• Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

v Královéhradeckém kraji na období 2019-2023 (v provazbě na zpracovávané 

dokumenty apod., na období 2019-2023 již schválené znění) 

• Zpráva o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách 

Královéhradeckého kraje ve školním roce 2020/2021 

• Informace k organizaci soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji       

• Informace k přípravě a organizaci her X. zimní olympiády dětí a mládeže 
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• Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání 

 

 

• Dotace na individuální účel 

• EU projekty z oblasti školství, vzdělávání a regionálního rozvoje  

o Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP) 

o Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji (I-KAP) 

o Další připravované a realizované projekty 

 

• Rozpočet odvětví školství ve stávajícím roce a příprava rozpočtu na následující 

kalendářní rok 

o Ekonomické aspekty provozu sítě škol zřizovaných KHK 

o Rozpis rozpočtu dotace na přímé neinvestiční výdaje (NIV)  

o Příprava rozpočtu (na rok 2023) 

 

• Vývoj na trhu práce v Královéhradeckém kraji 

• Informace o činnosti Královéhradeckého inspektorátu České školní inspekce, 

informace ke kvalitě a efektivitě vzdělávání a vzdělávací soustavy České 

republiky, včetně případného vyhodnocení a srovnání výsledků vzdělávání na 

celostátní, případně i mezinárodní úrovni, budou-li k dispozici adekvátní 

statistická data  

 

• Podpora škol a školských zařízení ze strany Královéhradeckého kraje a zejména 

odboru školství 

• Vyhodnocení optimalizačních kroků v Královéhradeckém kraji z hlediska 

ekonomického, materiálního a personálního zajištění a následný vývoj v oblasti 

školství 

 

• Aktuální témata krajského školství (COVID-19 a další) 
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K bodu č. 5 

Schválení Výroční zprávy o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2021 

Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

 

Členové výboru obdrželi návrh textace Výroční zprávy o činnosti Výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2021 elektronicky 

v dostatečném časovém předstihu.   

Předsedkyně výboru seznámila přítomné s návrhem struktury Výroční zprávy o činnosti 

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

za rok 2021; shrnula obecná fakta a informace, které zpráva obsahuje. 

Ze strany členů výboru nebyl podán návrh na doplnění či úpravy navrhovaného znění výroční 

zprávy o činnosti.  

Předsedkyně dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválení výroční zprávy za 

kalendářní rok 2021.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/10/81/2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh Výroční zprávy o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2021 

II. schvaluje 

 Výroční zprávu o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2021 

 

 

K bodu č. 6 

Různé, diskuze, závěr 

 

PaedDr. Markéta Stuchlíková podala informaci o novém inovativním vzdělávacím 

a kvalifikačním programu pro budoucí ředitele (NPI) s důrazem na propojení studia a praxe – 

jedná se o pilotáž programu pro 100 ředitelů; zahájení ve školním roce 2022/2023. 

 

Šablony IV  

MŠMT bohužel o realizaci Šablon IV zatím neuvažuje. 
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Činnost Komise Rady Královéhradeckého kraje pro rozvoj školství  

Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, uvedl, že se jedná o poradní orgán ve smyslu diskuzního 

odborného spolku, který se tematicky nepřekrývá s činností výboru, nicméně se očekává 

tematická provazba a tematická přenositelnost informací mezi oběma orgány. Komise se 

doposud zabývala např. tématem středního článku ve školství, digitalizací vzdělávání, 

odměňováním ředitelů, řeší tematiku spolupráce v obecné rovině a tematiku zahraniční 

spolupráce apod.; zabývá se zejména otázkou, kam směřovat školství v našem kraji.  

Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA přislíbil předat podrobnější informace o činnosti komise na 

lednovém jednání výboru.  

 

INFORMACE K ČINNOSTI KOMISE PRO 

ROZVOJ ŠKOLSTVÍ  

Tematická přenositelnost 

 

25.01.2022 

 

11. jednání výboru pro VVZ 

 

 

Potvrzení o příjmech za rok 2021 za členství ve výboru 

Potvrzení o příjmech za rok 2021 za členství ve výboru bude řešeno ve 2 liniích;  

• všichni zastupitelé jej obdrží na prvním nebo druhém zasedání Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje v příštím roce;  

• ostatní členové obdrží toto potvrzení v průběhu ledna nebo února 2022, pokud 

oznámí svůj požadavek (včetně adresy pro doručení) písemně tajemnici výboru 

nejpozději do 31.12.2021. 

 

ÚKOL 

Požadujete-li potvrzení o příjmech za rok 2021, oznamte Váš požadavek (včetně adresy pro 

doručení) písemně tajemnici výboru, Jindře Smejkalové,  

na e-mail: jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz nejpozději do 31.12.2021.  

 

POTVRZENÍ O PŘÍJMECH  

ZA ROK 2021 

požadavek na potvrzení písemně 

oznámit včetně adresy pro doručení 

 

DEADLINE: 

31.12.2021 

 

E-MAIL: 

jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz 

 

Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA a PaedDr. Markéta Stuchlíková poděkovali členům výboru za 

dosavadní spolupráci a popřáli všem krásné vánoční svátky, pevné zdraví a úspěšný nový rok. 

 

Předsedkyně výboru poděkovala členům i hostům výboru za účast na jednáních a ocenila 

jejich aktivní přístup při řešení školské a vzdělávací problematiky. Závěrem popřála všem 

klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v novém roce. 
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NÁSLEDUJÍCÍ JEDNÁNÍ VVVZ 

11. jednání 25.01.2022 od 13:00 hodin 

 

 

 

TERMÍNY JEDNÁNÍ V ROCE 2022 

TERMÍNY v roce 2022 

úterý 

pořadové  

číslo 

zasedací místnost   
*bude upřesněno 

25.01.2022 11 *P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka* 

22.02.2022 12 P1.906 - zasedací místnost Albrechta z Valdštejna 

29.03.2022 13 P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka 

26.04.2022 14 P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka 

24.05.2022 15 P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka 

28.06.2022 16 P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka 

06.09.2022 17 P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka 

04.10.2022 18 P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka 

01.11.2022 19 P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka 

13.12.2022 20 P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka 

 

 

Jednání výboru bylo ukončeno ve 14:20 hodin. 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Jana Drejslová      Lukáš Teplý 

předsedkyně výboru       ověřovatel zápisu 

 

 

Dne 16.12.2021 zpracovala: Jindřiška Smejkalová 


