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Z Á P I S 
 

ze 14. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 26. 4. 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, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, 

Mgr. David Joska, Mgr. Robert Novák, Lukáš Teplý, doc. PhDr. Pavel Vacek, 

Ph.D., PaedDr. Kamil Vávra 

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

Kostelníček, RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D., PhDr. Michal Vávra  

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

Tajemnice: Mgr. Jiřina Klírová 

Přizváni: Mgr. Martin Červíček, Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, PaedDr. Markéta 

Stuchlíková, Mgr. Martin Struna, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr.  Šárka 

Klimešová, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Martin Němeček, Mgr. Daniel Horáček, 

Mgr. Jana Hrnčířová, Mgr. Iva Skalská 

  

 

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. Zpráva o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách KHK 

ve školním roce 2020/2021 

4. Poskytnutí dotace na individuální účel 

5. Různé, diskuze, závěr 

 

Předsedkyně výboru Mgr. Jana Drejslová zahájila 14. jednání Výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále také jen „výbor“) 
ve 13:00 hod. a celé jej řídila. Přivítala přítomné členy a hosty včetně hejtmana KHK 
Mgr. Martina Červíčka a nového člena výboru doc. PhDr. Pavla Vacka, Ph.D. Při zahájení bylo 
přítomno 8 členů výboru a bylo konstatováno, že výbor je usnášení schopný; nepřítomní 
členové i hosté se z jednání omluvili. 
 

Na úvod jednání si vzal slovo pan hejtman Mgr. Martin Červíček. Pozdravil přítomné členy 

výboru a hosty. Ocenil, jakým způsobem školy zvládly těžké období pandemie COVID-19 i jak 

se vypořádávají se současnou situací, způsobenou začleňováním ukrajinských uprchlíků do 
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českých škol v důsledku války na Ukrajině. Zároveň připomenul některé mimořádné situace, 

které se udály v poslední době na školách zřizovaných KHK a hovořil o nutnosti neprodleně 

informovat zřizovatele o podobných incidentech. Pan hejtman rovněž vyjádřil podporu 

vzniku nové příspěvkové organizace, jejíž zřízení bude také předmětem tohoto jednání.  Poté 

se s přítomnými rozloučil.   

 

K bodu 1 
Zahájení a schválení programu jednání, jmenování ověřovatele zápisu a schválení účasti 
hostů na jednání - Mgr. Jana Drejslová 
 
Předsedkyně výboru seznámila členy s návrhem programu jednání a nechala o něm hlasovat: 
Návrh usnesení - hlasování:  

Pro:  8 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/14/98/2022 
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. Zpráva o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách KHK 

ve školním roce 2020/2021 

4. Poskytnutí dotace na individuální účel 

5. Různé, diskuze, závěr 

 
Ověřovatelem zápisu byl po jeho předchozím souhlasu navržen Ing. Jiří Franc.  
Návrh usnesení - hlasování:  
  Pro:  8 

Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/14/98/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

II. schvaluje 

 Ing. Jiřího France jako ověřovatele zápisu 

 
 
Následně předsedkyně výboru požádala o schválení účasti hostů k projednávání bodu č. 3 
Mgr. Janu Hrnčířovou – odbor školství, k projednávání bodu č. 4 Mgr. Ivu Skalskou – odbor 
regionálního rozvoje, grantů a dotací.  
Návrh usnesení - hlasování:  
  Pro:  8 

Proti:  0 
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Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VVZ/14/98/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

III. schvaluje 

 účast hostů  

 k projednávání bodu č. 3 Mgr. Janu Hrnčířovou – odbor školství 

 k projednávání bodu č. 4 Mgr. Ivu Skalskou – 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 

 
Paní předsedkyně Mgr. Drejslová připomenula, že členové výboru na svém březnovém 
jednání usnesení, které by doporučilo Zastupitelstvu KHK zřídit novou příspěvkovou 
organizaci s názvem Kkivi – středisko služeb školám, příspěvková organizace, nepřijalo. 
Ocitovala rovněž podstatnou část zápisu diskuze, která byla k tomuto bodu vedena.   
 
Pan Mgr. Štěpánek stručně shrnul, jak byli členové o této záležitosti informování na minulém 
jednání výboru. Rovněž se vyjádřil k zaslanému e-mailu nepřítomného člena výboru 
RNDr. PhDr. Ivo Králíčka, Ph.D., který požadoval, aby bylo do zápisu zaznamenáno, že: 
„V rámci vznikajících kabinetů v projektu SYPO v KHK jsou již učitelé síťováni a spolupracují. 
Duální síťování považuji za kontraproduktivní, naopak bych viděl cestu v propojení těchto 
kabinetů s krajem. Vznik nové organizace mi přijde tak trochu nešťastné řešení.“ 
 
Pan náměstek vyjádřil přesvědčení, že činnost příspěvkové organizace Kkivi nebude kolidovat 
s činnostmi projektu SYPO, jde o vyplnění prostoru v oblasti vzdělávání, nikoliv dublování. 
S pí Palečkovou (projekt SYPO) je již nyní navázána spolupráce a do budoucna budou oba 
subjekty spolu činnost koordinovat.  
 
Celé vystoupení shrnul Mgr. Štěpánek do následujících 3 závěrů: 

1. Vyplnit volný prostor v oblasti vzdělávání  
2. Zachovat projekt SYPO, nedublovat jeho činnosti („nesíťovat již síťované“ apod.) 
3. Sloučit nově vzniklou příspěvkovou organizaci se Školským zařízením pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, Štefánikova 549, a to k 1. 1. 2023. 
 
Dále byli členové výboru informováni, že zřízení výše uvedené příspěvkové organizace 
schválila Rada KHK dne 25. 4. 2022. Zastupitelstvem KHK bude návrh projednán 2. 5. 2022.   
 
 
Diskuze k bodu 2:  
Mgr. Novák chtěl znát, kolik zaměstnanců má stávající ŠZ DVPP KHK a jak se situace bude 
dále personálně řešit. Odpověď: Momentálně je to asi 10 lidí. Plánovaní 4 zaměstnanci nově 
vzniklé organizace budou navíc. 
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Mgr. Joska se domnívá, že velmi důležitá je osoba ředitele nově zřízené organizace. Ptá se, 
zda má již zřizovatel představu nebo konkrétního člověka? Odpověď: Ano, máme vytipované 
asi 2 lidi, musí proběhnout klasické konkurzní řízení v souladu se školským zákonem. 
doc.  Pavel Vacek  podpořil důležitost kvalitního ředitele. 
Ing.  Franc vyjádřil názor, že učitelé mají spoustu materiálů, se kterými pracují. I ve stávajícím 

ŠZ DVPP KHK proběhly velmi zdařilé akce.  
P. Teplý zdůraznil, že SYPO je pouze pilotní projekt pro některé předměty, proto je třeba 
koncepční řešení s cílem odbřemenění učitelů.  
Do diskuze se nikdo další nepřihlásil, předsedkyně zahájila hlasování. 
 
Návrh usnesení - hlasování:  
  Pro:  8 

Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
 
USNESENÍ VVZ/14/99/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 informaci o navrhovaném zřízení nové příspěvkové organizace Královéhradeckého 
kraje v oblasti školství - Kkivi – středisko služeb školám,  příspěvková organizace 

II.  doporučuje  

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

 
 

Počet přítomných členů výboru se zvýšil na 9. 
 
K bodu č. 3 
Zpráva o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách KHK ve školním roce 
2020/2021 - Mgr. Jana Hrnčířová 
 
Odbor školství předkládá Zprávu o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách 
Královéhradeckého kraje ve školním roce 2020/2021, která byla projednána s poskytovateli 
preventivních programů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého 
kraje.  
Přítomní byli vyzváni k diskuzi.  Nikdo z přítomných neměl k projednávanému bodu dotaz, 
diskuze tedy byla ukončena a předsedkyně dala hlasovat o návrhu na usnesení: 
 
Návrh usnesení - hlasování:  

Pro:  9 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/14/100/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 Zprávu o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách KHK 
ve školním roce 2020/2021 

 
 
K bodu č. 4 
Poskytnutí dotace na individuální účel - Mgr. Iva Skalská 
Mgr. Skalská shrnula údaje, obsažené v předložených materiálech, které členové výboru 
obdrželi elektronicky spolu s pozvánkou.  
Jedná se o žádost školy PROINTEPO  – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. 
o dotaci na vybudování florbalového hřiště pro žáky ZŠ, SŠ, ŠD a děti v osobní asistenci. 
Požadovaná výše dotace je 280 tis. Kč, což představuje 83,39 % výdajů projektu.  
 
Mgr. Drejslová otevřela k tomuto bodu diskuzi.  
Mgr. Hamáček upozornil, že se jedná pravděpodobně převážně o děti z HK, tudíž není 
zřejmé, proč se žadatel obrací na kraj a nikoliv na město.   
Doc. Vacek vyjádřil názor, že 88 % podíl celkových nákladů je poměrně vysoký; neznáme 
strukturu žáků školy (bydliště), tudíž je těžké rozhodnout.  
Ing. Franc uvedl, že se jedná o školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a těmto 
školám se v minulosti vycházelo maximálně vstříc.  
Mgr. Novák navrhuje, aby byl učiněn dotaz na město, jestli na tomto projektu rovněž 
participuje. Členové výboru žádají po zastupitelích města HK, tj. doc. Vackovi a 
Mgr. Friedlové, aby prověřili, zda škola žádala o spoluúčast rovněž město HK.  
Doporučení vzešlé z diskuze:  
Výbor doporučuje žadateli doplnit žádost o způsob, jak participuje na akci město a dále 
o struktuře žáků školy (s ohledem na bydliště a spádovost).  
 
Návrh usnesení - hlasování:  
  Pro:  2 

Proti:  2 
Zdržel se: 5 
 

 
USNESENÍ VVZ/XX/XX/2022 NEBYLO PŘIJATO 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální 
účel žadatele PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s. r. o.   

 

 
 
K bodu č. 5 
Různé, diskuze, závěr – Mgr. Jana Drejslová 
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V rámci diskuze se členové výboru dotazovali, jaký druh mimořádných událostí na školách 
zřizovaných krajem, o kterých by měl být zřizovatel neprodleně informován, měl na mysli ve 
svém vystoupení p. hejtman. Právnička odboru Mgr. Klimešová spolu s panem náměstkem 
a pracovníky odboru školství upřesnili, o jaké události se jednalo.  
Dále byla podána informace o vývoji situace ve střední škole SION, která byla rovněž 
v poslední době značně medializována.   
 
Poté byla diskutována situace ukrajinských uprchlíků na našem území včetně jejich 
začleňování do českých škol. 
Mgr. Horák uvedl, že v současnosti pracuje v KHK asi 1500 uprchlíků, převážně na dohody 
o provedení práce. Zájem je oboustranně velký.  
PaedDr. Stuchlíková informovala o počtech začleněných ukrajinských dětí a žáků do: MŠ: 
252, ZŠ: 1646, SŠ: 66. 
+ doplnil, že největší koncentrace ukrajinských uprchlíků je ve Špindlerově Mlýně. 
 
Před závěrem jednání požádala Mgr. Drejslová členy výboru, aby potvrzovali přečtení 
pozvánky na jednání výboru a tím zefektivnili práci tajemnice výboru. Zároveň připomenula 
příští jednání výboru:  

 
 

NÁSLEDUJÍCÍ JEDNÁNÍ VVVZ 
 

15. jednání 
24. 5. 2022 od 13:00 hodin  

P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka 

 

Jednání výboru bylo ukončeno ve 14.40 hodin. 

 
 
 
………………………………………      ……………………………………….. 
Mgr. Jana Drejslová       Ing. Jiří Franc 
předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 
 
 

 
 
V Hradci Králové 29. 4. 2022  
zpracovala: Mgr. Jiřina Klírová 


