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Z Á P I S 
 

ze 13. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 29. 3. 2022 od 13:00 hodin   

v zasedací místnosti P1.905 (Karla Poláčka),  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 

Přítomni: Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše 

Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. David Joska, RNDr. PhDr. Ivo 

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

PhDr. Michal Vávra  

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

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. 

Stálí hosté: Ing. Markéta Cermanová, Mgr. Martin Horák  

Tajemnice: Mgr. Jiřina Klírová 

Přizváni: Mgr. Martin Červíček (omluven), Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, 

PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Martin Struna, Mgr. Svatava Odlová 

(omluvena), Mgr. Tomáš Záviský (omluven), Mgr.  Šárka Klimešová, Ing. Václav 

Jarkovský, Mgr. Martin Němeček, Mgr. Daniel Horáček (omluven), 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Dis. (omluven), Mgr. Dana Komorová, Ing. Zdeňka 

Rychterová, Mgr. Jana Hrnčířová, Ing. Tereza Burešová, Mgr. Tereza 

Nyklíčková 

  

 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu jednání, jmenování ověřovatele zápisu a 

schválení účasti hostů na jednání  

2. Prezentace nově zakládané příspěvkové organizace v oblasti školství  

3. Projednání žádostí mimořádných účelových příspěvků  

4. Výsledky jednání hodnotící komise – 22SMV 

5. Výstupy predikcí trhu práce  

6. Různé, diskuze, závěr 

 

K bodu 1 
Zahájení a schválení programu jednání, jmenování ověřovatele zápisu a schválení účasti 
hostů na jednání  - Mgr. Jana Drejslová 
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Předsedkyně výboru Mgr. Jana Drejslová zahájila 13. jednání Výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále také jen „výbor“) 
ve 13:05 hod. a celé jej řídila. Přivítala přítomné členy a hosty. Při zahájení bylo přítomno 11 
členů výboru a bylo konstatováno, že výbor je usnášení schopný; nepřítomní členové i hosté 
se z jednání omluvili. 
 
Předsedkyně výboru seznámila členy s návrhem programu jednání a nechala o něm hlasovat: 
Návrh usnesení - hlasování:  

Pro:  11 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/13/93/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání: 
1. Zahájení, schválení programu jednání, jmenování ověřovatele zápisu a 

schválení účasti hostů na jednání 

2. Prezentace nově zakládané příspěvkové organizace v oblasti školství  

3. Projednání žádostí mimořádných účelových příspěvků 

4. Výsledky jednání hodnotící komise – 22SMV 

5. Výstupy predikcí trhu práce  

6. Různé, diskuze, závěr 

 
 
Ověřovatelem zápisu byl po jeho předchozím souhlasu navržen Mgr. David Joska.  
Návrh usnesení - hlasování:  
  Pro:  11 

Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/13/94/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Davida Josku jako ověřovatele zápisu. 

 
 
Následně předsedkyně výboru požádala o schválení účasti hostů k projednávání bodu č. 3 
Mgr. Terezu Nyklíčkovou a Mgr. Janu Hrnčířovou – odbor školství a Ing. Terezu Burešovou – 
odbor životního prostředí a zemědělství, k projednávání bodu č. 4 Ing. Bc. Miroslava 
Mejstříka, Dis. a Mgr. Danu Komorovou – odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 
a k projednávání bodu č. 5 Mgr. Zdeňku Rychterovou – odbor regionálního rozvoje, grantů 
a dotací.  
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Návrh usnesení - hlasování:  
  Pro:  11 

Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/13/95/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hostů  
k projednávání bodu č. 3  

• Mgr. Terezu Nyklíčkovou – odbor školství 

• Mgr. Janu Hrnčířovou – odbor školství 

• Ing. Terezu Burešovou – odbor životního prostředí a zemědělství 
k projednávání bodu č. 4  

• Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, Dis. – odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

• Mgr. Danu Komorovou – odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 
k projednávání bodu č. 5  

• Mgr. Zdeňku Rychterovou – odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 
    

 
 
K bodu č. 2 
Prezentace nově zakládané příspěvkové organizace v oblasti školství – Mgr. Arnošt 

Štěpánek, MBA, náměstek hejtmana zodpovědný za oblast školství a sportu 

 
Mgr. Arnošt Štěpánek představil svůj návrh na založení nové příspěvkové organizace 
v oblasti školství – centrum Královéhradeckého kraje pro podporu a spolupráci škol, učitelů 
a ředitelů. Cílem tohoto kroku je začít s poskytováním služeb, které jsou v území velmi 
potřeba, ale stávající krajem zřizovaná vzdělávací organizace (Školské zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků KHK – dále jen ŠZ DVPP KHK) je není schopna 
poskytovat. PO by měla organizovat setkávání profesních/předmětových skupin, koordinovat 
spolupráci vzdělávacích zařízení a institucí v rámci kraje, koordinovat tvorbu internetových 
prezentací, inovaci a digitalizaci ve vzdělávání, aktivně propojovat v rámci spolupráce školy 
s ostatními subjekty a realizovat řadu dalších činností v oblasti vzdělávání.  
 
Diskuze:  
Pí Mgr. Berkovcová uvedla, že dle jejího názoru není nutné zakládat další příspěvkovou 
organizaci v oblasti vzdělávání. Připojili se další členové výboru. P. Mgr. Hamáček by viděl 
jako účelnější zapracovat na tom, aby ŠZ DVPP KHK rozšířilo svoje aktivity o výše uvedené, 
Ing. Franc chtěl znát, jaké jsou podněty z pedagogické veřejnosti.  Pí Mgr. Berkovcová se dále 
tázala na cílovou skupinu (učitelé, ředitelé, žáci, studenti?), pí Mgr. Friedlová zapochybovala, 
zda jsou učitelé vůbec ochotni dělat něco jinak. P. Mgr. Hamáček uvedl, že takové zařízení 
bude opět více sloužit vynikajícím učitelům, kteří již nyní dělají spoustu aktivit navíc, zakládat 
novou PO nepovažuje tedy za dobrý nápad. P. Mgr. Joska navrhuje, aby se takové zařízení 
stalo odnoží ŠZ DVPP KHK, aby čas ukázal jeho funkčnost. Pí Mgr. Drejslová navrhuje, zda by 
nebylo vhodnější postupně obě organizace spojit a tím rozšířit jejich pole působnosti.  
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Dva členové výboru opustili jednání, výbor s počtem 9 přítomných členů byl stále usnášení 
schopný. 
 
Hlasování: Pro:  5 

Proti:  0 
Zdržel se: 4 

 
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 informaci o navrhovaném zřízení nové příspěvkové organizace Královéhradeckého 
kraje v oblasti školství - Královéhradecký krajský institut vzdělávání a inovace 

II.  doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit zřízení výše uvedené příspěvkové 
organizace v oblasti školství 

 
Diskuze: 
Poté, co usnesení nebylo přijato, se znovu rozvinula diskuze na základě předchozího návrhu 
pí Mgr. Drejslové. P. Mgr. Novák požádal pana náměstka o vizi, jak budou dvě vzdělávací 
zařízení fungovat vedle sebe a jak proběhne jejich budoucí sloučení, a to s časovým 
vymezením. Žádá doplnit materiál v tomto směru do příštího jednání výboru, ostatní členové 
výboru s návrhem souhlasili.  Pan náměstek přislíbil dopracovat materiál a předložit ho 
výboru na jednání v dubnu t. r.  
 
Jeden člen výboru opustil jednání, výbor s počtem 8 přítomných členů byl stále usnášení 
schopný. 
 
K bodu č. 3 
Projednání žádostí mimořádných účelových příspěvků – Mgr. Tereza Nyklíčková, Mgr. Jana 

Hrnčířová, Ing. Tereza Burešová 

Podrobné tabulky pro jednotlivé oblasti s počtem podaných žádostí, celkovou požadovanou 
částkou, názvy projektů, anotací projektů a dalšími údaji byly členům výboru zaslány spolu 
s pozvánkou.  Nikdo z členů výboru neměl k dané problematice dotaz či připomínku. 
 
Návrh usnesení - hlasování:  
 

Pro:  8 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
 

 
USNESENÍ VVZ/13/96/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh na přidělení mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým 

organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem v oblasti Talentová 

centra, Prevence rizikového chování a zdravý životní styl, Etická výchova, 
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Environmentální výchova, Mezinárodní spolupráce, Tvorba internetových 

výukových materiálů pro rok 2022  
II.  doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí mimořádných 
účelových příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaným 
Královéhradeckým krajem v oblasti Talentová centra, Prevence rizikového 
chování a zdravý životní styl, Etická výchova, Environmentální výchova, 
Mezinárodní spolupráce, Tvorba internetových výukových materiálů pro 
rok 2022 v celkové výši 4 602 499 Kč 

 
 
K bodu č. 4 
Výsledky jednání hodnotící komise – 22SMV – Mgr. Dana Komorová 

 
Mgr. Komorová shrnula výsledky jednání hodnotící komise. Matriál byl zaslán členům výboru 
spolu s pozvánkou na jednání výboru. Nikdo z členů komise neměl k tomuto bodu dotazy či 
připomínky.  
 
Návrh usnesení - hlasování:  
  Pro:  8 

Proti:  0 
Zdržel se: 0 
 

 
USNESENÍ VVZ/13/97/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 výsledky jednání hodnotící komise k hodnocení žádostí o dotaci podaných do 
dotačních programů v oblasti Vzdělávání    

 
Dva členové výboru opustili jednání, výbor s počtem 6 přítomných členů se stal neusnášení 
schopný. 
 
K bodu č. 5 
Výstupy predikcí trhu práce – Mgr. Zdeňka Rychterová 

 
Pí Mgr. Zdeňka Rychterová informovala prostřednictvím prezentace o výstupech projektu 
Predikce trhu práce (KOMPAS). 
Přítomní byli informováni o nevýznamnějších odvětvích v kraji a nejpočetnějších typech 
vzdělání z pohledu zaměstnanosti, nejvýznamnějších firmách, trendu vývoje zaměstnanosti 
dle povolání a vzdělání v KHK aj.  Součástí prezentace byly též informace o struktuře 
projektu, řada demografických a ekonomických údajů. Podrobnější informace pro vás na: 
(219) Kompas animace kratsi verze 2min - YouTube.  
Jako přílohu zápisu zasílám zredukovanou verzi prezentace. 

 

Jelikož výbor v době prezentování tohoto bodu nebyl již usnášení schopný, usnesení nebylo 

předsedkyní navrženo. Přesto přítomní členové výboru vyjádřili stanovisko, že pokračování 

https://www.youtube.com/watch?v=WjNJqc_HG4M
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v predikcích trhu práce v Královéhradeckém kraji formou jednoho pracovního místa – 

senior experta predikcí trhu práce na krajském úřadě Královéhradeckého kraje je vhodné 

a pro odbor školství KÚ KHK přínosné.  

 
 
K bodu č. 6 
Různé, diskuze, závěr – Mgr. Jana Drejslová 
  

V rámci diskuze bylo řešeno téma ukrajinských uprchlíků a jejich začlenění do českých škol 
a společnosti.  
Pí Mgr. Nyklíčková informovala: 

• 8. 3. 2022 byla spuštěna výuka českého jazyka pro dospělé Ukrajince. Původně 
v prostorách KHK, po 14 dnech jsme po dohodě s paní ředitelkou Kloučkovou 
přesunuta do SŠ SOG v Hradci Králové. Výuka funguje pondělí až čtvrtek a kapacita je 
zhruba 80 míst. 

• Od pondělí 28. března zveřejňujeme na https://www.kr-kralovehradecky.cz/ deset 
lekcí výukových videí českého jazyka. 

• Shromažďujeme dotazy potenciálních studentů a předáváme jim kontakty na 
příslušné střední školy. 

• Shromažďujeme kontakty na pedagogické pracovníky z Ukrajiny a předáváme je do 
území. 

 

Pí Mgr. Klimešová, p. Mgr. Struna a p. Ing. Jarkovský zodpověděli dotazy, týkající se 
zákona „Lex Ukrajina“- ubytování, financování, udělování výjimek z počtu žáků ve třídě, 
limit pracovníků (nesmí být překročen).   
P. Mgr. Horák doplnil informace k této tématice z pohledu úřadu práce a zmínil složitou 
situaci ruských a běloruských studentů v ČR.  

 
 

NÁSLEDUJÍCÍ JEDNÁNÍ VVVZ 
 

14. jednání 
26. 4. 2022 od 13:00 hodin  

P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka 

 

Jednání výboru bylo ukončeno ve 15.45 hodin. 

 
 
 
………………………………………      ……………………………………….. 
Mgr. Jana Drejslová       Mgr. David Joska 
předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 
 
 

V Hradci Králové 6. 4. 2022 
zpracovala: Mgr. Jiřina Klírová 

https://www.kr-kralovehradecky.cz/

