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Z Á P I S 
 

ze 18. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
 

konaného dne 4. 10. 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 (od 13:50 hod.), Mgr. Petr Hamáček, Mgr. David 

Joska, RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D., Mgr. Robert Novák, PaedDr. Kamil Vávra, PhDr. Michal 

Vávra, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. 

Omluveni: Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Jan Kalenský, Mgr. Pavel Káňa, Ing. Bc. Jaroslav 

Kostelníček  

Nepřítomni: MgA. Michal Čepelka, Dis.  

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

Přizváni: Mgr. Martin Červíček (nepřítomen), 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 

Tajemnice: Mgr. Jiřina Klírová 

  

 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu jednání, jmenování ověřovatele zápisu, Mgr. Jana Drejslová, 

předsedkyně výboru  

2. Sloučení příspěvkových organizací (oblast školství), Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, náměstek 

hejtmana  

3. Změny v rejstříku škol a školských zařízení, Mgr. Martin Struna, vedoucí oddělení středního 

a speciálního vzdělávání OŠ 

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

 
Předsedkyně výboru Mgr. Jana Drejslová zahájila 18. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále také jen „výbor“) ve 13:08 hod. a celé jej řídila. Přivítala 
přítomné členy a hosty. Konstatovala, že je přítomno 8 členů výboru a výbor je tedy usnášení schopný.  
 

K bodu 1 
Zahájení a schválení programu jednání, jmenování ověřovatele zápisu - Mgr. Jana Drejslová 
Předsedkyně výboru seznámila členy s návrhem programu jednání.  
Ověřovatelem zápisu byl po jeho předchozím souhlasu stanoven PaedDr. Kamil Vávra. 
Předsedkyně výboru nechala hlasovat o usnesení. 
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  8 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/18/109/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

schvaluje 

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

2. Sloučení příspěvkových organizací (oblast školství) 

3.    Změny v rejstříku škol a školských zařízení 

4.    Různé, diskuze, závěr 

II. PaedDr. Kamila Vávru jako ověřovatele zápisu 

 
 
K bodu č. 2 
Sloučení příspěvkových organizací (oblast školství – Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA 
Materiál k tomuto bodu obdrželi členové výboru v elektronické podobě spolu s pozvánkou. 
Náměstek hejtmana Mgr. Štěpánek připomněl, že příspěvková organizace Kkivi vznikla nedávno s tím, že 
v krátké době pohltí ŠZ DVPP KHK.  Situace se však oproti původnímu plánu mění, nová příspěvková 
organizace Kkivi se stane součástí ŠZ DVPP KHK, a to především z toho důvodu platných akreditací. KHK bude 
první z krajů, který podá žádost do Erasmu+ prostřednictvím školského zařízení. Školy se tedy zbaví 
administrativní zátěže spojené s účastí v projektu, což uvítají především ty malé, pro které je dosud fungující 
systém složitý, a tak programu často nevyužívají.   Bude to taková „cestovka pro studenty“.  
Spolu se sloučením se změní název příspěvkové organizace na Královéhradecký krajský institut pro 
vzdělávání a inovace-školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb 
školám, příspěvková organizace. 
 
Diskuze k bodu 2: 
Mgr. Hamáček – projekt Erasmus+ je opravdu velmi důležitý a pro žáky přínosný.  
Mgr. Novák – když to do budoucna bude Kkivi, kdo je to teď, kdo žádá? Mgr. Štěpánek: školy samy. Budou 
smět žádat i nadále, nebo pokračovat již v rozjetém Erasmu, ale za ty, které v tom nejsou zběhlé, do udělá 
Kkivi. 
Mgr. Drejslová – jaký bude počet zaměstnanců? Mgr. Štěpánek: Zatím nebylo stanoveno. 
PaedDr. Vávra – položil dotaz na finanční zajištění Erasmu+. V minulosti několikrát podával projekt, který byl 
vždy schválen, ale nemohl být realizován pro nedostatek finančních prostředků. Byl ujištěn p. náměstkem 
Štěpánkem, že peněz je dostatek.  
 
K bodu již nebyly další dotazy ani připomínky, předsedkyně tedy navrhla hlasování o navrženém usnesení: 
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  8 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/18/110/2022 
 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

doporučuje Zastupitelstvu KHK schválit 

 I. 

 
sloučení příspěvkových organizací Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 a Kkivi – středisko 
služeb školám, příspěvková organizace dnem 01. 01. 2023 s tím, že ŠZ DVPP KHK, Hradec 
Králové, Štefánikova 566 bude právním nástupcem sloučením zanikající druhé příspěvkové 
organizace, který přejímá veškerý její majetek, práva a závazky 
   

 II. 

 
změnu názvu příspěvkové organizace Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 na Královéhradecký 
krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace s účinností od 01. 01. 2023 
 

 

 
 
K bodu č. 3 
Změny v rejstříku škol a školských zařízení - Mgr. Martin Struna 
Mgr. Martin Struna seznámil přítomné se 3 žádostmi škol jiných zřizovatelů o změnu zápisu v rejstříku škol 
a školských zařízení: 

1. Střední zdravotnická škola Náchod – Evangelická akademie 

• navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 260 na 380 

• navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru 53-41-M/03 Praktická sestra ze 120 na 240 
 
Diskuze: 
P. Novák vyjádřil pochybnosti, zda jsme na takovou změnu připravení, zda zvládneme zajistit praxe 
žáků a zároveň se dotazoval na převis zájmu do tohoto oboru v Trutnově. Byl ujištěn, že zájem o obor 
je, převis v Trutnově je značný, praxi budou konat žáci převážně v Nemocnici v Rychnově n. Kněžnou. 

 
2. Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí 

• zápis internátu na adrese Hradecká 1151, Hradec Králové s nejvyšším počtem lůžek 12 
K bodu nebyly dotazy ani připomínky. 
 

3. Střední škola Sion High School, Hradec Králové 

• navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 240 na 360 žáků. 
 
Mgr. Struna uvedl, že odbor školství KÚ KHK první dvě žádosti (Evangelická akademie, Diakonie) podpoří 
vydáním doporučujícího stanoviska, v případě SŠ Sion High School bude stanovisko záporné, odbor školství 
KÚ KHK se zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školy nesouhlasí, mj. i proto, že je v rozporu 
s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KHK (2020 – 2024).  

 
Diskuze: 
RNDr. PhDr. Králíček, Ph.D. – veřejnosti je známé, jaké problémy tato střední škola má.  O úrovni výuky 
vypovídají zprávy ČŠI, škola čelí trestnímu řízení poté, co byla zažalována zákonnými zástupci žáků, na 
kterých bylo dodatečně vymáháno školné pod pohrůžkou nedokončení studia současných žáků.  
 



Stránka 4 z 5 

 

 
Návrh usnesení – hlasování:   

Pro:  8 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/18/111/2022 
 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

Bere na vědomí 

  
žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení od 01. 09. 2023: 
 

  
1. Střední zdravotnická škola Náchod – Evangelická akademie (sídlo: Kladská 335, 547 01 

Náchod): 

• navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 260 na 380 

• navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru 53-41-M/03 Praktická sestra ze 120 na 
240 

2. Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí (sídlo: Komenského 616, 543 
01 Vrchlabí) 

• zápis internátu na adrese Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové s nejvyšším povoleným 
počtem lůžek 12 

3. Střední škola Sion High School, Hradec Králové (sídlo: Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové) 

• navýšení nejvyššího povoleného počtu střední školy z 240 na 360 žáků 
  

 
 
K bodu č. 4  
Různé, diskuze, závěr  
 
Ing. Jarkovský informoval přítomné o úpravě rozpočtu provozních prostředků škol, kterou bude předkládat 
na nejbližší jednání Zastupitelstva KHK. Úprava zejména zahrnuje uvolnění standardních titulů 
rozpočtovaných v rámci prostředků školství: rozpis posílení odměňování učitelů odborných předmětů a 
praktického vyučování ve vybraných skupinách oborů vzdělávání na 9.-12., podporu žáků středního vzdělání 
s výučním listem a studentů VOŠ na 9.-12., příspěvek na úhradu licencí programového vybavení Microsoftu, 
úpravy odpisů. Saldo činí cca 10,5 mil. Kč v příspěvcích na provoz. 
 
Mgr. Hamáček vznesl dotaz, jak se vyvíjí reforma financování středisek volného času. Ing. Jarkovský reagoval 
na dotaz podáním souhrnné informace, v podstatě zůstává situace stejná. Problematika byla již řešena na 
předchozích jednáních výboru. 
 
Mgr. Novák vznesl dotaz, jak se vyvíjí situace ohledně rekonstrukce vily v areálu Gymnáziu JKT. 
Mgr. Klimešová informovala, že věci se posouvají, kraj převzal iniciativu (prostřednictvím odboru investic) 
a řeší situaci s insolvenčním správcem.  
 
Mgr. Joska – proč se posunula výzva IROP pro ZŠ a jaké budou podmínky? Mgr. Štěpánek, MBA, potvrdil, že 
podmínky Ministerstvo pro místní rozvoj 3 dny před vyhlášením změnilo, náklady projektu byly sníženy z 99 
mil. na 35 mil. Kč. z důvodu obrovského množství shromážděných projektů. 
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V průběhu diskuze – ve 13:45 hod.  odešel člen výboru –RNDr.  PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. (omluven na zbytek 
jednání z pracovních důvodů) a dostavila se (ve 13:50 hod.) členka výboru Mgr. Friedlová, počet přítomných 
členů zůstal 8. 
 
 
Předsedkyně výboru Mgr. Drejslová připomenula příští jednání výboru: 
 

19. jednání 
1. 11. 2022 od 13:00 hodin  

P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka 

 

Jednání výboru bylo ukončeno ve 14.05 hodin. 

 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………….. 
    Mgr. Jana Drejslová              PaedDr. Kamil Vávra 
   předsedkyně výboru                ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové 12. 10. 2022 
zapsala: Mgr. Jiřina Klírová 


