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Z Á P I S 
 

ze 17. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
 

konaného dne 6. 9. 2022 od 13:00 hodin   

v zasedací místnosti P1.905 (Karla Poláčka),  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 

Přítomni: Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. David 

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

Omluveni: Mgr. Jana Drejslová, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák, PaedDr. Kamil Vávra, 

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. 

Nepřítomni: MgA. Michal Čepelka, Dis., Mgr. Pavel Káňa 

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

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

PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Martin Struna, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), 

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

Ing. Petra Teplá, Pavel Wagenknecht 

Tajemnice: Mgr. Jiřina Klírová 

  

 

Program jednání: 

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

jednání, Mgr. Jana Berkovcová, předsedající jednání  

2. Poskytnutí dotace na individuální účel, Ing. Petra Teplá – odbor organizační a právní 

3. Změna v rejstříku škol a školských zařízení, Mgr. Martin Struna – oddělení středního a speciálního 

vzdělávání OŠ 

4. Dodatky ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem I-KAP KHK II, Mg. Martin Němeček – 

oddělení projektů ve vzdělávání OŠ 

5. Různé, diskuze, závěr, Mgr. Jana Berkovcová – předsedající jednání  
 

 

Předsedající jednání Mgr. Jana Berkovcová zahájila 17. 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. Konstatovala, že je přítomno 6 členů výboru a výbor tedy 
není usnášení schopný. O žádném usnesení nebude tedy hlasováno. 
 

 

K bodu 1 
Zahájení a schválení programu jednání, jmenování ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání - 
Mgr. Jana Berkovcová 
Předsedající seznámila členy s návrhem programu jednání, který se v posledním bodě různé doplňuje 
o vystoupení p. Pavla Wagenknechta, předsedy Krajského parlamentu mládeže KHK, z. s. 
Ověřovatelem zápisu byl po jeho předchozím souhlasu stanoven Mgr. David Joska. 
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Předsedající sdělila, že jako hosté se jednání výboru zúčastní Ing. Petra Teplá (k bodu č. 2) a p. Pavel 

Wagenknecht (k bodu č. 5). 

 Usnesení k tomuto bodu nebylo navrženo. 
 
 
K bodu č. 2 
Poskytnutí dotace na individuální účel – Ing. Petra Teplá  
Ing. Petra Teplá z odboru organizačního a právního okomentovala žádost společnosti SEMIRAMIS, z. ú. 
Materiál byl členům výboru zaslán elektronicky spolu s pozvánkou.  Uvedla, že žadatel získal již finanční 
prostředky na tento projekt z dotačního programu Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků, 
a to ve výši 96.000 Kč. Žadatel ve své žádosti zmínil, že dotační tituly KHK byly v roce 2022 výrazně kráceny, 
proto žádá ještě o dotaci na individuální účel.  Na dotaz PaedDr. Vávry uvedla, že se nejedná o ojedinělý 
postup. 
Usnesení k tomuto bodu nebylo navrženo. 
 
K bodu č. 3  
Změna v rejstříku škol a školských zařízení - Mgr. Martin Struna 
Mgr. Martin Struna seznámil přítomné s tím, že Rada KHK schválila zapsání oboru 69-41-L/01 Kosmetické 
služby s nejvyšším povoleným počtem žáků v oboru 48 za současného snížení nejvyššího povoleného počtu 
žáků oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství ze 120 na 72 ve Střední průmyslové škola, Odborné škole 
a Základní škole, Nové Město nad Metují. Uvedl, že k tomuto kroku vedl jednak nedostatek maturitních 
oborů pro dívky v daném regionu, ale i možnost vzniku dvouoborové třídy skupiny oborů L v dané škole, což 
při současné vzdělávací nabídce školy nebylo možné.  
 
Mgr. Struna dále informoval o tom, že krajský úřad podpoří svým stanoviskem zapsání nástavbového studia 
oboru 64-41-L/51 Podnikání ve Střední škole gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. 
Důvodem je využití budovy v Lázních Bělohrad, kterou škola dostala nově do užívání a předchozí příslib 
městu, že ve městě Lázně Bělohrad zůstane zachováno vzdělávání. Škola rovněž uvádí, že pociťují absenci 
tohoto typu vzdělávání v regionu (s výjimkou soukromé školy, kde je zpoplatněno), což vede k tomu, že 
absolventi tříletých oborů nemají šanci dosáhnout na vzdělání s maturitní zkouškou, nebo za ním odcházejí 
do jiných krajů, popř. už volí tříletý obor s ohledem na tuto skutečnost, tedy na jiné škole.  
Ředitel úřadu práce Mgr. Horák potvrdil, že jejich stanovisko bude kladné.  
PhDr. Vávra uvedl, že má pocit jakéhosi „točení se v kruhu“, neboť před lety byla nástavbová studia 
z iniciativy kraje rušena a nyní se vracíme zpět k jejich zavádění a vyjádřil obavu, že s tímto požadavkem 
mohou přijít i další střední školy.   
Usnesení k tomuto bodu nebylo navrženo. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se počet přítomných členů zvýšil na 7, výbor však stále nebyl usnášení 
schopný. 
 
 
K bodu č. 4  
Dodatky ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem I-KAP KHK II - Mg. Martin Němeček  
Mgr. Němeček seznámil přítomné členy výboru s materiály k tomuto bodu, které obdrželi s předstihem 
v elektronické podobě. Přítomní členové byli dále blíže seznámeni s obsahem těchto dodatků i důvody 
nutnosti jejich přijetí v rámci administrace projektu I-KAP II. Mgr. Němeček také informoval o již dřívějším 
projednání a schválení tohoto bodu Radou KHK dne 22. 8. 2022 a po projednání ve výboru jeho předložení na 
jednání Zastupitelstva KHK dne 12. 9. 2022. Výbor tento bod projednal, k danému bodu nebyly související 
dotazy. 
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Mimo tento bod se PhDr. Vávra zajímal i o připravenost projektů v rámci výzev IROP 2. Mgr. Němeček 
informoval, že výzva pro SŠ a speciální školy zatím nebyla zveřejněna, dle prezentovaného harmonogramu 
výzev se v září očekává vyhlášení výzvy pro ZŠ a v říjnu 2022 pro SŠ. Projektové přípravy nadále probíhají, 
rámce jsou vzaty na vědomí a připraveny ke schválení po vyhlášení dané výzvy. Ing. Jarkovský doplnil, že 
připravenost projektů je dobrá, celkově se jedná o alokaci cca 260 mil. Kč.  
Usnesení k tomuto bodu nebylo navrženo. 

 
 
K bodu č. 5 
Různé, diskuze, závěr  
  
Pavel Wagenknecht – předseda Krajského parlamentu mládeže KHK, z. s. 
P. Wagenknecht seznámil přítomné s „Návrhy ke vzdělávání v KHK“, které vzešly z jednání Krajského 
parlamentu. V následné diskuzi odpovídal na dotazy, které se týkaly složení parlamentu, jeho spolupráce 
s parlamenty v jiných krajích, názory zástupců žáků a studentů na inkluzi či podobu maturitní zkoušky. 
PaedDr.  Stuchlíková, vedoucí OŠ, nabídla p. Wagenknechtovi schůzku, na které mohou jednotlivá témata 
podrobněji probrat s ohledem na právní rámec jednotlivých záležitostí.  
Usnesení k tomuto bodu nebylo navrženo. 
 
PaedDr. Vávra učinil dotaz ohledně financování DDM. Ing. Jarkovský podrobně popsal, jak se tato situace 
vyvíjí, jaké kroky učinil v této věci krajský úřad a jak se k záležitosti staví MŠMT.  
 
Předsedající Mgr. Berkovcová připomenula příští jednání výboru: 
 
 

18. jednání 
4. 10. 2022 od 13:00 hodin  

P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka 

Jednání výboru bylo ukončeno ve 14.35 hodin. 

 
 
 

………………………………………   …………………………………………  ……………………………………….. 
Mgr. Jana Berkovcová     Mgr. Jana Drejslová        Mgr. David Joska 

       předsedající                   předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové 7. 9. 2022 
zapsala: Mgr. Jiřina Klírová 


