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Z Á P I S 
 

z 19. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
 

konaného dne 13. 12. 2022 od 13:00 hodin   

v restauraci U Lva, Hradec Králové, Komenského 1245  

 

Přítomni: Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Libuše Friedlová (od 13:28 hod.), Ing. Jiří 

Franc, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. David Joska, Jan Kalenský (od 13:08), Ing. Bc. Jaroslav 

Kostelníček, RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D., PaedDr. Kamil Vávra  

Omluveni: MgA. Michal Čepelka, Dis. Mgr. Pavel Káňa, Mgr. Robert Novák, doc. PhDr. Pavel 

Vacek, Ph.D., PhDr. Michal Vávra 

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

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

Stuchlíková (omluvena), Mgr. Martin Struna, Mgr. Svatava Odlová, 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. Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického a digitálního vzdělávání 
ve školách zřízených krajem pro rok 2023, Ing. Václav Jarkovský, odbor školství 

3. Termíny jednání výboru VVZ v roce 2023, Mgr. Jana Drejslová, předsedkyně výboru 

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

vzdělávání OŠ 

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

 
Předsedkyně výboru Mgr. Jana Drejslová zahájila 19. 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 8 členů výboru a výbor je tedy usnášeníschopný.  
 
K bodu 1 
Zahájení a schválení programu jednání, jmenování ověřovatele zápisu - Mgr. Jana Drejslová 
Předsedkyně výboru seznámila členy s návrhem programu jednání, který byl oproti původnímu 
(rozeslanému) programu doplněn o bod č. 4 – Změna v rejstříku škol a školských zařízení.  
Ověřovatelem zápisu byl po jeho předchozím souhlasu stanoven RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. 
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  8 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 



 
 
 
 

 
Stránka 2 z 4 

 

USNESENÍ VVZ/XX/112/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

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

2. Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického a 

digitálního vzdělávání ve školách zřízených krajem pro rok 2023 

3. Termíny jednání výboru VVZ v roce 2023 

       4.    Změna v rejstříku škol a školských zařízení   

       5.    Různé, diskuze, závěr  

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

 
K bodu 2   
Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického a digitálního vzdělávání ve 
školách zřízených krajem pro rok 2023 - Ing. Václav Jarkovský 
 
Podrobný materiál k tomuto bodu (tabulkovou část i komentář) obdrželi členové výboru v elektronické 
podobě spolu s pozvánkou. Ing. Jarkovský okomentoval zprávu, rozděleny budou prostředky v souhrnném 
objemu 4 500 tis. Kč. Předsedkyně výboru otevřela k tomuto bodu diskuzi. 
V průběhu projednávání tohoto bodu se počet členů výboru rozrostl na 9 (p. Kalenský příchod 13:08 hod.) 
K bodu nebyly dotazy ani připomínky předsedkyně tedy navrhla hlasování o navrženém usnesení: 
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  9 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
 
USNESENÍ VVZ/19/113/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.           projednal 

  
          informaci o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického a digitálního       
          vzdělávání ve středních a základních školách zřízených Královéhradeckým krajem pro rok 2023  

II. doporučuje Zastupitelstvu KHK 

 jej schválit 

 
 
K bodu 3 
Termíny jednání výboru VVZ v roce 2023 – Mgr. Jana Drejslová 
 
Předsedkyně výboru přednesla návrh na termíny jednání výboru VVZ ZKHK v roce 2023. Jde celkem o 7 
jednání, jejich počet byl oproti letošnímu roku zredukován, a to mj. i proto, že docházka některých členů 
nebyla příliš pravidelná a počet 7 jednání do roka se zdá být dostačující.  
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Návrh usnesení – hlasování:  
Pro:  9 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/19/114/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

schvaluje 

  

 
termíny jednání výboru VVZ ZKHK v roce 2023, a to: 10. 1., 28. 2., 11. 4., 30. 5., 5. 9., 17. 10. a 
5. 12.  

 
 
Poté byla řešena otázka času zahájení jednání. Členové výboru se rozhodovali mezi 13:00 a 13:30 hod., 
předsedkyně dala hlasovat o začátku ve 13:00 hod. 
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  7 
Proti:  2 
Zdržel se: 0 

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

schvaluje 

  
 
čas zahájení jednání výboru VVZ ZKHK v roce 2023 ve 13:00 hod. 

 
 
K bodu 4 
Změna v rejstříku škol a školských zařízení  
Mgr. Martin Struna seznámil přítomné se žádostí Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice – střední školy a 
vyšší odborné školy, příspěvkové organizace o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, konkrétně 
o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 41-41-M/01 Agropodnikání z 132 na 192 žáků. 
Mgr. Struna uvedl, že odbor školství KÚ KHK s uvedenou změnou v rejstříku škol a školských zařízení souhlasí, 
a to i s ohledem na vývoj demografické křivky a naplněnost oborů s maturitní zkouškou. 
 
Diskuze k bodu 4  
Mgr. Horák z ÚP uvedl, že z jejich strany s ohledem na požadavky trhu práce rovněž není problém 
s navýšením počtu míst v tomto oboru, vyjádřil však pochybnosti o tom, zda absolventi skutečně setrvají 
v zemědělských oborech, nebo zda do oboru vstupují pouze s cílem získat maturitu. 
Ing. Kostelníček navrhuje, aby kapacita oboru byla upravena o 80 a položil dotaz, jaký je počet studentů VOŠ 
a zda by nemělo jít o reciproční změnu. Mgr. Horáček odpověděl na dotaz o počtu studentů, Mgr. Struna 
uvedl, že kapacita oboru nebude navyšována více, než žádá ředitel školy a VOŠ se problém netýká, protože 
necílí na stejnou věkovou skupinu. Pan náměstek Štěpánek uvedl, že s ohledem na současnou situaci (vývoj 
demografické křivky, začlenění ukrajinských uprchlíků) do budoucna nebude možná navyšování kapacity 
jednoho oboru vždy podmiňováno snížením kapacity jiného oboru.  
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V průběhu projednávání bodu se počet členů výboru zvýšil na 10 (Mgr. Friedlová příchod 13:28).  
Předsedkyně výboru dala hlasovat o usnesení: 
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  10 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 
 
USNESENÍ VVZ/19/115/2022 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

souhlasí 

  

se změnou v rejstříku škol a školských zařízení od 01. 09. 2023, a to navýšením nejvyššího 
povoleného počtu žáků v oboru Agropodnikání z 132 na 192 v Zemědělské akademii a 
Gymnáziu Hořice – střední škole a vyšší odborné škole, příspěvkové organizaci 

  
 
 
K bodu 5  
Různé, diskuze, závěr - Mgr. Jana Drejslová 
 
Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA informoval přítomné o: 

• přípravě olympiády dětí a mládeže (22. – 26. 1. 2023)  

• operačním programu Jan Ámos Komenský 

• financování projektů SŠ z operačního programu IROP 

• jednáních ohledně odměňování ředitelů škol 
a poděkoval všem za celoroční práce ve výboru. 
 
Předsedkyně výboru Mgr. Drejslová rovněž poděkovala, popřála do nového roku a připomenula příští jednání 
výboru: 
 

20. jednání 
10. 1. 2023 od 13:00 hodin  

P1.905 - zasedací místnost Karla Poláčka 

Pracovní část jednání výboru byla ukončena ve 13:45 hodin., poté následoval společný oběd. 

 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………….. 
    Mgr. Jana Drejslová       RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. 
   předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 
 
 
 
V Hradci Králové 19. 12. 2022 
zapsala: Mgr. Jiřina Klírová 


