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Z Á P I S 
 

z 16. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
 

konaného dne 28. 6. 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. Libuše Friedlová, Mgr. David Joska, Mgr. Pavel Káňa, 

RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D., Mgr. Robert Novák, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., 

PhDr. Michal Vávra 

Omluveni: Mgr. Jana Berkovcová, MgA. Michal Čepelka, Dis., Ing. Jiří Franc, Mgr. Petr Hamáček, 

Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, PaedDr. Kamil Vávra, Lukáš Teplý – rezignoval na členství 

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

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

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

Klimešová, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Martin Němeček, Mgr. Daniel Horáček (omluven), 

Ing. Radmila Velnerová, Mgr. Dana Komorová, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Dis., Mgr. Jan 

Dvořák, Mgr. Jana Hrnčířová  

Tajemnice: Mgr. Jiřina Klírová 

  

 

Program jednání: 

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

jednání, Mgr. Jana Drejslová, předsedkyně výboru  

2. Finanční toky do oblasti školství – analytické výstupy z oblasti ekonomických dat, Ing. Radmila 

Velnerová – odbor analýz a podpory řízení 

3. Dotační programy v oblasti vzdělávání pro rok 2023, Mgr. Dana Komorová, Ing. Bc. Miroslav 

Mejstřík, Dis. – odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací; Mgr. Jana Hrnčířová, Mgr. Jan Dvořák – 

oddělení primárního a zájmového vzdělávání OŠ 

4. Zpráva o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2022 školám a školským zařízením 

v působnosti KHK, Ing. Václav Jarkovský, oddělení rozpočtu škol a školských zařízení OŠ 

5. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro r. 2023, Ing. Václav Jarkovský, oddělení rozpočtu 

škol a školských zařízení OŠ 

6. Souhlas zřizovatele s podáním žádostí a realizací projektů v rámci výzev IROP-2, Mgr. Martin 
Němeček, oddělení projektů ve vzdělávání OŠ 

7. Různé, diskuze, závěr, Mgr. Jana Drejslová, předsedkyně výboru  
 

 

Předsedkyně výboru Mgr. Jana Drejslová zahájila 16. 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 8 členů výboru a bylo konstatováno, že výbor je usnášení 
schopný. 
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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. 
Ověřovatelem zápisu byl po jeho předchozím souhlasu navržen RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. 
Předsedkyně výboru požádala o schválení účasti hostů: k projednávání bodu č. 2 Ing. Radmila Velnerová –

odbor analýz a podpory řízení, k projednání bodu č. 3 – Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Dis. a Mgr. Dana 

Komorová – odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, Mgr. Jana Hrnčířová, Mgr. Jan Dvořák – oddělení 

primárního a zájmového vzdělávání OŠ.  

  
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  8 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/16/104/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

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

účasti hostů na jednání 

2. Finanční toky do oblasti školství – analytické výstupy z oblasti ekonomických dat  

3. Dotační programy v oblasti vzdělávání pro rok 2023 

4. Zpráva o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2022 školám a školským 

zařízením v působnosti KHK 

5. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2023 

6. Souhlas zřizovatele s podáním žádostí a realizací projektů v rámci výzev IROP-2  

7.   Různé, diskuze, závěr  

 

2. RNDr. PhDr. Ivo Králíčka, Ph.D.  jako ověřovatele zápisu 

 

 
3. účast hostů  

• k projednávání bodu č. 2 Ing. Radmila Velnerová – odbor analýz a podpory řízení 

• k projednávání bodu č. 3 – Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Dis. a Mgr. Dana Komorová 

– odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, Mgr. Jana Hrnčířová, Mgr. Jan 

Dvořák – oddělení primárního a zájmového vzdělávání OŠ  

 

 
 
 
K bodu č. 2 
Finanční toky do oblasti školství – analytické výstupy z oblasti ekonomických dat – Ing. Radmila Velnerová  
Ing. Radmila Velnerová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, okomentovala prezentaci, která byla 
členům výboru zaslána elektronicky spolu s pozvánkou a zodpověděla drobné upřesňující dotazy.  
Usnesení k tomuto bodu nebylo navrženo. 
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K bodu č. 3  
Dotační programy v oblasti vzdělávání pro rok 2023 – Mgr. Dana Komorová 
Mgr. Komorová spolu s Ing. Mejstříkem seznámili členy a hosty výboru s předkládaným materiálem. Ten byl 
již rozeslán spolu s pozvánkou v elektronické podobě.  
Rozvinula se krátká diskuze na téma „co je nadaní, které dítě lze označit za nadané“. 
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  8 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/16/105/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

dotační programy v oblasti vzdělávání pro rok 2023 

II. doporučuje 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podmínky dotačních programů v oblasti 
vzdělávání 23SMV01, 23SMV02, 23SMV06 a 23SMV07 pro rok 2023 včetně zveřejnění 
obsahových náplní bodů 

 
 
 
K bodu č. 4  
Zpráva o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2022 školám a školským zařízením v působnosti 
KHK – Ing. Václav Jarkovský 
Ing. Jarkovský prošel materiál, který obdrželi členové výboru s předstihem (spolu s pozvánkou) v elektronické 
podobě.  
Mgr. Novák se zajímal o to, které školy mají problém s nadtarifními složkami platů. V odpovědi zaznělo, že se 
jedná především o školy s obory uměleckými a s obory kategorie E.  
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  8 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/16/106/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 zprávu o rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2022 školám 
a školským zařízením v působnosti Královéhradeckého kraje 

 
 
K bodu č. 5 
Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2023 – Ing. Václav Jarkovský 
Ing. Jarkovský podal informaci o přípravě rozpočtu školství na příští rok. Materiály v elektronické podobě 
obdrželi členové výboru s předstihem.  
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  8 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/16/107/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

informaci o podobě návrhu rozpočtu a nekrytých požadavcích na rok 2023 pro odvětví 
školství 

II. doporučuje 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zohlednit potřeby odvětví a navýšit objemy rozpočtu 
pro rok 2023 dle požadavků odvětví školství 

 
 
K bodu č. 6 
Souhlas zřizovatele s podáním žádostí a realizací projektů v rámci výzev IROP-2 – Mgr. Martin Němeček 
Mgr. Němeček prošel materiál, který byl členům výboru zaslán v elektronickém podobě. 
Na dotaz, zda se týká i soukromých škol, odpověděl že ano. Zdůraznil, že v půřípadě soukromých škol 
rozhoduje rychlost podání.  
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  8 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/16/108/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

předkládané rámce (seznamy) projektových záměrů v rámci programu IROP-2 

II. doporučuje 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit rámce projektových záměrů k realizaci po 
vyhlášení výzev v rámci programu IROP-2  

 
 
K bodu č. 7 
Různé, diskuze, závěr 
V diskuze Mgr.  Drejslová připomenula příští jednání výboru  
 

17. jednání 
6. 9.2022 od 13:00 hodin  

P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka 

Jednání výboru bylo ukončeno ve 14.55 hodin. 

 
 
 
………………………………………      ……………………………………….. 
Mgr. Jana Drejslová       RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D.  
předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 
 
 
 
V Hradci Králové 8. 7. 2022 
zapsala: Mgr. Jiřina Klírová 


