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Z Á P I S 
 

z 11. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 25.01.2022 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, Mgr. Jana Berkovcová, MgA. Michal Čepelka, 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, PaedDr. Kamil Vávra, PhDr. Michal Vávra  

Omluveni: Ing. Jiří Franc, Mgr. Pavel Káňa, 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. Svatava Odlová, Mgr. Šárka Klimešová, 

Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Martin Struna, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

 

Program jednání: 

 

Bod 
č. 

Téma 

Prezentující osoba/y 

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

Mgr. Jana Drejslová – předsedkyně výboru 

2 
Činnost Komise Rady Královéhradeckého kraje pro rozvoj školství 

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

3 
Rozpis prostředků na podporu polytechniky a digitálního vzdělávání v roce 2022 

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

4 
Termín a složení hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci podaných do dotačních programů 22SMV 

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

5 
Termín a složení hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci podaných do dotačního programu 22SMP 

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

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 11. 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 12 členů; při zahájení bylo 

dálkově připojeno 10 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; návrh na úpravu či 

doplnění programu nebyl podán a bylo přistoupeno ke schválení předložené verze 

programu. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  10 

Proti:  0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/11/82/2022 

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. Činnost Komise Rady Královéhradeckého kraje pro rozvoj školství  

3. Rozpis prostředků na podporu polytechniky a digitálního vzdělávání v roce 

2022 

4. Termín a složení hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci podaných do 

dotačních programů 22SMV  

5. Termín a složení hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci podaných do 

dotačního programu 22SMP  

6. Různé, diskuze, závěr 

 

 

Předsedkyně výboru se dotázala PaedDr. Kamila Vávry, zda by se ujal postu ověřovatele 

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

Hlasování: Pro:  9 

Proti:  0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/11/83/2022 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 PaedDr. Kamila Vávru jako ověřovatele zápisu  

 

 

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

právničky odboru školství a zatupující vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru 

školství, které předala slovo ke krátkému představení. 

Poté předsedkyně výboru požádala o schválení Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., vedoucího 

oddělení krajských dotací odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, k projednávání dvou 

bodů týkajících se stanovení termínů a složení hodnotících komisí pro dotační programy 

v roce 2022, konkrétně k projednávání bodu č. 4 „Termín a složení hodnotící komise pro 

hodnocení žádostí o dotaci podaných do dotačních programů 22SMV“ a k bodu č. 5 „Termín 

a složení hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci podaných do dotačního programu 

22SMVP“. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  11 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/11/84/2022 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast stálého hosta 

• Mgr. Šárku Klimešovou – právničku odboru školství a zastupující vedoucí oddělení 

projektů ve vzdělávání odboru školství 

  

účast hosta k projednávání bodu č. 4 „Termín a složení hodnotící komise pro 

hodnocení žádostí o dotaci podaných do dotačních programů 22SMV“ a k bodu č. 5 

„Termín a složení hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci podaných do 

dotačního programu 22SMVP“ 

• Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS. – vedoucího oddělení krajských dotací odboru 

regionálního rozvoje, grantů a dotací  
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K bodu č. 2 

Činnost Komise Rady Královéhradeckého kraje pro rozvoj školství 

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

 

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

komise se schází v pravidelných intervalech v odstupu 4 až 6 týdnů. Komise se zabývá 

a rozvádí téma, jakým způsobem lze chápat termín „školství“, co v sobě obsahuje a přináší, 

jak ho pojmout a jak s ním pracovat; řeší strategii rozvoje školství a vzdělávání v širším 

a dlouhodobém kontextu výrazně přesahujícím období zahrnuté v dlouhodobých záměrech 

a strategických projektech KAP a jemu přidružených (I-KAP, MAP apod.). Komise licituje nad 

vizí a hlavními prioritami v oblasti školství, nad samotnou její filosofií, přičemž jakýmsi 

motem či dlouhodobou vizí se jeví slogan „Královéhradecký kraj jako učící se region“. Komise 

došla k závěru, že Královéhradecký kraj lze prezentovat jako kraj lidí a jedinců, kteří jsou 

ochotní poznávat sami sebe, rozvíjet svůj potenciál a spolupracovat pro dobro všech, s čímž 

souvisí i nutnost vzájemné komunikace a spolupráce na všech úrovních. Komise se zabývá 

také investičními plány a záměry, nosností a udržitelností oborů, tedy oborovou strukturou 

apod.  

Členům výboru byla přislíbena prezentace průběžných výsledků jednání komise přibližně 

koncem školního roku.  

 

 

K bodu č. 3 

Rozpis prostředků na podporu polytechniky a digitálního vzdělávání v roce 2022 

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

 

Členové výboru obdrželi materiály v předstihu v elektronické podobě.  

Ing. Václav Jarkovský konstatoval, že pro rok 2022 je na podporu polytechnického 

a digitálního vzdělávání ve středních a základních školách zřizovaných krajem k dispozici 4,5 

mil. Kč, a to na níže vymezené aktivity: 

• nákup polytechnických a robotických stavebnic, experimentálních sad, komponent 

modulárních měřících systémů, senzorů – modernizace a doplnění vybavení 

odborných učeben; v případě speciálních základních škol - vybavení přiměřené 

schopnostem jejich žáků;   

• polytechnické kroužky pro žáky základních a středních škol – mzdové prostředky 

pedagogů a materiál pro jejich zabezpečení; 

• nákup vybavení (software i hardware) na podporu rozvoje digitálního vzdělávání ve 

školách. 

 

Žádosti podalo 56 organizací a jejich požadavky činily necelých 6 mil. Kč. V rámci přiděleného 

rozpočtu bylo možné vyčlenit také investiční prostředky, a to ve výši 700 tis. Kč. Rozpis 

prostředků je na programu jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 31.01.2022. 
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Aktivity a vybavení podpořené u jednotlivých škol jsou zachyceny v tabulkové příloze 

rozeslaného podkladového materiálu.  

V rámci diskuze bylo vysvětleno stanovení finančních limitů pro školy zohledňující počty žáků 

na školách, resp. „velikost“ a potřeby škol. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/11/85/2022 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického a digitálního 

vzdělávání ve středních a základních školách zřízených Královéhradeckým krajem 

v roce 2022 

 

 

K bodu č. 4 

Termín a složení hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci podaných do dotačních 

programů 22SMV  

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací odboru regionálního 

rozvoje, grantů a dotací  

 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. krátce informoval o dotačních programech Vzdělávání 

čítajícím celkem 3 programy. Ukončení sběru žádostí je stanoveno na 26.01.2022, přičemž 

projednávání žádostí je plánováno na květnové zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje.  

V rámci diskuze došlo k dohodě na termínu jednání komise a jejím složení včetně 2 

náhradníků. 

Podkladové materiály k dotačním programům 22SMV budou předloženy na jednání Rady 

Královéhradeckého kraje 07.02.2022.  

Členům hodnotící komise budou poskytnuty přihlašovací údaje a přístupy do systému DOTIS. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/11/86/2022 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. bere na vědomí 

 předpokládaný termín jednání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci 

podaných do dotačních programů 22SMV (Vzdělávání) dne 22.03.2022 od 08:00 hodin 

a její navrhované složení - Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA (člen), Mgr. Jana Drejslová 

(členka), Mgr. David Joska (člen), PaedDr. Kamil Vávra (člen), Mgr. Robert Novák 

(náhradník) a MgA. Michal Čepelka, DiS. (náhradník)  

 

 

K bodu č. 5 

Termín a složení hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci podaných do dotačního 

programu 22SMP  

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací odboru regionálního 

rozvoje, grantů a dotací  

 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. zevrubně informoval o dotačním programu Prevence 

rizikového chování, do kterého bylo podáno 26 žádostí. Žádosti budou předloženy 

k projednání na březnové zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.   

V rámci diskuze došlo k dohodě na termínu jednání komise a jejím složení včetně 2 

náhradníků. 

Podkladové materiály k dotačnímu programu 22SMP budou předloženy na jednání Rady 

Královéhradeckého kraje 07.02.2022.  

Členům hodnotící komise budou poskytnuty přihlašovací údaje a přístupy do systému DOTIS. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/11/87/2022 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 předpokládaný termín jednání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci 

podaných do dotačního programu 22SMP (Prevence rizikového chování) dne 

24.02.2022 od 10:00 hodin a její navrhované složení - Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA 

(člen), Mgr. Jana Drejslová (členka), PaedDr. Kamil Vávra (člen), Lukáš Teplý (člen), 

Mgr. David Joska (náhradník) a MgA. Michal Čepelka, DiS. (náhradník)  
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K bodu č. 6 

Různé, diskuze, závěr 

 

Mgr. Arnošt Štěpánek, náměstek hejtmana, informoval členy výboru o nepříjemné nehodě, 

která se stala v dílnách na jedné z našich středních odborných škol. Upozornil, že je třeba 

dbát zvýšené opatrnosti a zajištění bezpečnosti žáků na školách nejen při výuce, ale také 

o přestávkách apod.; zdůraznil důležitost komunikace školy vůči aktérům takovýchto 

nežádoucích incidentů. Výbor v této souvislosti zaznamenal informaci, že ze strany školy dle 

vyjádření ČŠI nedošlo k žádnému pochybení ani porušení. Bez ohledu na tato fakta je však 

třeba obecně dbát zvýšené opatrnosti a osvěty ve smyslu bezpečnosti práce. 

V rámci diskuze bylo zdůrazněno, že žáci by měli být vedeni zejména k vlastní zodpovědnosti 

za své činy a jednání, a to bez ohledu na jejich věk. 

 

Předsedkyně výboru členy informovala o doporučení k podmínkám testování v rámci 

případné prezenční formy jednání výboru. 

 

Závěrem informovala o vygenerování nového odkazu pro připojení k on-line jednáním 

výboru (pravděpodobně již na únorové či březnové jednání) z důvodu v poslední době se 

opakujících výpadků obvyklého on-line prostředí. 

 

 

NÁSLEDUJÍCÍ JEDNÁNÍ VVVZ 

12. jednání 22.02.2022 od 13:00 hodin ON-LINE 

 

 

TERMÍNY JEDNÁNÍ V ROCE 2022 

TERMÍNY v roce 2022 

úterý 

pořadové  

číslo 
zasedací místnost   

25.01.2022 11 on-line 

22.02.2022 12 on-line 

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 
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Jednání výboru bylo ukončeno ve 14:10 hodin. 

 

 

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

Mgr. Jana Drejslová      PaedDr. Kamil Vávra 

předsedkyně výboru       ověřovatel zápisu 

 

 

Dne 03.02.2022 zpracovala: Jindřiška Smejkalová 


