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Z Á P I S 
 

ze 12. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 22.02.2022 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, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše 

Friedlová, Mgr. David Joska, Mgr. Pavel Káňa, RNDr. PhDr. Ivo Králíček, 

Mgr. Robert Novák, Lukáš Teplý, PaedDr. Kamil Vávra, PhDr. Michal Vávra  

Omluveni: MgA. Michal Čepelka, Mgr. Petr Hamáček, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, 

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 

 Mgr. Daniel Horáček, Mgr. Šárka Hulíková 

Mgr. Jan Dvořák, Mgr. Jana Hrnčířová, Mgr. Jiřina Klírová 

 

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 

Projednání Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 

2020/2021 

Mgr. Daniel Horáček – zástupce vedoucího/referent odd. středního a speciálního vzdělávání odboru školství 

3 
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 12. 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 11 členů; při zahájení bylo 
dálkově připojeno 8 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:  8 

Proti:  0 
Zdržel se:   0 

 
USNESENÍ VVZ/12/88/2022 
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. Projednání Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 

v Královéhradeckém kraji za školní rok 2020/2021 
3. Různé, diskuze, závěr 

 
 
Předsedkyně výboru se dotázala Mgr. Jany Berkovcové, 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: 0 

 
USNESENÍ VVZ/12/89/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Janu Berkovcovou jako ověřovatelku zápisu  
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Následně předsedkyně výboru požádala o schválení účasti hostů k projednávání bodu č. 2 
„Projednání Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za 
školní rok 2020/2021“, a to Mgr. Jany Hrnčířové – referentky odd. primárního a zájmového 
vzdělávání odboru školství, Mgr. Šárky Hulíkové – referentky odd. primárního a zájmového 
vzdělávání odboru školství a Mgr. Jana Dvořáka – referenta odd. primárního a zájmového 
vzdělávání odboru školství. 
 
Předsedkyně výboru zároveň požádala o schválení Mgr. Jiřiny Klírové, referentky odd. 
středního a speciálního vzdělávání odboru školství, na celé jednání výboru. Mgr. Jiřina Klírová 
je jmenována do funkce tajemnice Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a bude tuto činnost vykonávat od 01.03.2022. 
Kontaktní údaje na tajemnici:  
Mgr. Jiřina Klírová, e-mail: jklirova@kr-kralovehradecky.cz, mob.: +420 702 209 346 
 
 
Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:  8 

Proti:  0 
Zdržel se: 1 

 
USNESENÍ VVZ/12/90/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 1. účast hostů k projednávání bodu č. 2 „Projednání Výroční zprávy o stavu a rozvoji 
vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2020/2021“ 
• Mgr. Janu Hrnčířovou – referentku odd. primárního a zájmového vzdělávání 

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

odboru školství 
• Mgr. Jana Dvořáka – referenta odd. primárního a zájmového vzdělávání 

odboru školství 
2.   účast hosta ne celé jednání 

• Mgr. Jiřinu Klírovou – referentku odd. středního a speciálního vzdělávání 
odboru školství  

 
 
 
Poté dala předsedkyně výboru schválit stálého hosta, Mgr. Daniela Horáčka, referenta 
a zároveň zástupce vedoucího oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství. 
 
Mgr. Daniel Horáček, jako dlouholetý pracovník odboru školství a zástupce vedoucího 
oddělení středního a speciálního vzdělávání, krátce představil hlavní činnosti spadající do 
jeho gesce, ke kterým patří zejména výkaznictví, statistiky a zpracování dat, tvorba výročních 
zpráv a metodická podpora v oblasti školství a vzdělávání.   

mailto:jklirova@kr-kralovehradecky.cz
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USNESENÍ VVZ/12/91/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast stálého hosta 
• Mgr. Daniela Horáčka – referenta a zástupce vedoucího odd. středního a 

speciálního vzdělávání odboru školství  
 
 
 
K bodu č. 2 
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 
2019/2020 
Mgr. Daniel Horáček – referent oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru 
školství 
 
Členové výboru obdrželi podklady, resp. navrhované znění Výroční zprávy o stavu a rozvoji 
vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2020/2021, v předstihu 
v elektronické podobě.  
Mgr. Daniel Horáček poskytl výboru obecné informace týkající se výroční zprávy, uvedl 
legislativní ukotvení dokumentu, strukturu dokumentu a jeho jednotlivé části (Hodnocení 
stavu jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy, Ekonomika a péče o majetek, Závěry výroční 
zprávy, Hodnocení naplňování dlouhodobého záměru) včetně informací o zdrojích použitých 
dat a údajů. Informoval o počtech škol, dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení dle 
okresů a typu zřizovatele; seznámil výbor se statistikami počtu žáků v jednotlivých stupních 
vzdělávání, a to v porovnání s předchozím školním rokem (porovnání: 2019/2020 
a 2020/2021); věnoval se počtům nově přijatých žáků do 1. ročníků středních škol, počtu 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky nadané a mimořádně nadané nevyjímaje. 
V rámci předškolního vzdělávání uvedl přepočtené počty učitelů na plně zaměstnané 
a v rámci základního vzdělávání zmínil specifikum Královéhradeckého kraje, kterým je vysoký 
počet malotřídních základních škol poskytujících vzdělávání pouze na 1. stupni (v 1. až 5. 
třídě). V oblasti vyššího odborného vzdělávání se poprvé od školního roku 2013/2014 
nesnížil počet studentů a v porovnání 2 posledních školních let je také zaznamenán nárůst 
studentů v prvních ročnících. Velká pozornost byla věnována grafickému zobrazení 
oborového zastoupení středních škol a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji a 
mapě prezentující lokalizaci středních škol a vyšších odborných škol včetně obecného 
zobrazení počtu žáků a studentů. V závěru prezentace se Mgr. Horáček věnoval výchovným 
a ubytovacím zařízením a školnímu stravování. Projednání výroční zprávy bude skrze výbor 
(22.02.2022) postoupeno Radě Královéhradeckého kraje (07.03.2022) a poté Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje (21.03.2022). Výroční zpráva bude následně po svém schválení 
Zastupitelstvem Královéhradeckého kaje zaslána na MŠMT a zveřejněna na webových 
stránkách kraje (nejpozději do 31.03.2022). 
Prezentace je přílohou zápisu. 
 
Diskuze:  
Mgr. Jana Berkovcová se dotázala na další vzdělávání pedagogických pracovníků, které je 
rovněž součástí výroční zprávy a zahrnuje informace k činnosti krajského Školského zařízení 
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pro další vzdělávání pedagogických pracovníků i k činnosti Národního pedagogického 
institutu ČR.  
Dále byla diskutována aktuální oborová skladba a její případné budoucí složení, včetně 
posílení zdravotnických oborů. V této souvislosti zazněla informace od Mgr. Arnošta 
Štěpánka, MBA, týkající se otevření 2 nových oborů na pracovišti v Červeném Kostelci při 
Vyšší odborné škole zdravotnické, Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii, Trutnov, 
a to Nutriční asistent a Masér ve zdravotnictví.  
Mgr. Robert Novák zmínil, že procentuálně je rozsah všeobecného vzdělávání v našem kraji 
lehce pod průměrem (cca 5 %) a požádal o upřesnění tříd gymnaziálního víceletého 
vzdělávání (nižší x vyšší stupeň) ve výroční zprávě tak, aby uvedené údaje byly dostatečně 
vypovídající. 
 
Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:  11 

Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
 
USNESENÍ VVZ/12/92/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za 
školní rok 2020/2021 

 
 
 
K bodu č. 3 
Různé, diskuze, závěr 
 
Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, náměstek hejtmana, informoval členy výboru o přípravě MUP 
(mimořádných účelových prostředků) na talentová centra, dále pak o přípravě žáků 9. tříd 
základních škol ve virtuální učebně/třídě k jednotné přijímací zkoušce na střední školu/y 
a závěrem zmínil přípravu dotací na sport a volnočasové aktivity. 
 
PaedDr. Markéta Stuchlíková, vedoucí odboru školství, stručně připomněla Inovativní 
program „Ředitel naživo“; jedná se o dvouletý akreditovaný program pro ředitele a zástupce 
ředitele základních a středních škol cílený na úspěšné vedení školy. Program je realizován 
v období od srpna 2022 do června 2024 a zahrnuje teoretický a praktický blok včetně 
podpory jednotlivých škol. Přihlášky do tohoto programu lze podávat do 01.04.2022; více 
informací na: Ředitel naživo 2022 - Školský informační portál královéhradeckého kraje 
(sipkhk.cz) 
Pan Lukáš Teplý zdůraznil význam tohoto programu a uvedl aktuální doprovodné informace. 
 
PaedDr. Markéta Stuchlíková otevřela téma institucionalizace školních psychologů a školních 
speciálních pedagogů základních škol. Přislíbila poskytnout aktualizovanou verzi prezentace 
s upraveným základním modelem pro základní školy s počtem žáků v rozmezí 180 – 749 žáků 
a dalšími variantními modely zahrnujícími základní školy s počtem žáků vyšším než 750 

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/reditel-nazivo-2022/all
https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/reditel-nazivo-2022/all
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a vyšším než 1000 žáků. Financování probíhá/bude probíhat zprvu na projektové bázi a poté 
bude překlopeno do státního modelu veřejného financování. Řešení zafinancování školních 
psychologů a školních speciálních pedagogů středních škol je teprve plánováno.  Prezentace 
je přílohou zápisu. 
 
PaedDr. Markéta Stuchlíková neopomněla zmínit současnou diskuzi nad profesním modelem 
maturitní zkoušky, která s sebou přináší možnost získat profesní maturitní vysvědčení žákům, 
kteří splní pouze podmínky profilové části maturitní zkoušky; uznáním tohoto modelu 
boudou tito absolventi moci úspěšně vstoupit na trh práce, nebudou však moci postoupit 
k vysokoškolskému vzdělávání na rozdíl od žáků/absolventů, kteří obdrží (zjednodušeně 
řečeno „plnohodnotné“) maturitní vysvědčení na základě úspěšného vykonání společné i 
profilové části maturitní zkoušky, které je opravňuje k možnosti vzdělávání na vysoké/ých 
škole/ách.  Prezentace je přílohou zápisu. 
 
Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, informoval o plánované březnové on-line poradě ředitelů 
středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení, která by měla být věnována 
tématu marketingu a spolupráce škol. 
 
 
Závěrem předsedkyně výboru informovala o doplnění předchozího zápisu dle návrhu pana 
Lukáše Teplého – viz níže: 
„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.  
Pan Lukáš Teplý v dané souvislosti uvedl, že by bylo vhodné zvážit revizi školení žáků o bezpečnosti 
práce a nakládání s nebezpečnými látkami takovou formou, která by pro žáky byla atraktivnější a 
přispěla by ke snadnějšímu zapamatování si důležitých poučení a informací.“ 

 
Novou tajemnicí Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje se od 01.03.2022 stává Mgr. Jiřina Klírová, referentka oddělení 
středního a speciálního vzdělávání odboru školství. 
 
Kontaktní údaje na tajemnici:  
Mgr. Jiřina Klírová, e-mail: jklirova@kr-kralovehradecky.cz, mob.: +420 702 209 346 
 
 
 

mailto:jklirova@kr-kralovehradecky.cz
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NÁSLEDUJÍCÍ JEDNÁNÍ VVVZ 

13. jednání 
29.03.2022 od 13:00 hodin  

P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka 

 
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 

 

Jednání výboru bylo ukončeno ve 14:05 hodin. 

 
 
 
 
 
………………………………………     ……………………………………….. 
Mgr. Jana Drejslová      Mgr. Jana Berkovcová 
předsedkyně výboru       ověřovatelka zápisu 
 
 
Dne 23.02.2022 zpracovala: Jindřiška Smejkalová 


