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Z Á P I S 
 

z 20. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 10. 1. 2023 od 13:00 hodin 

v zasedací místnosti N2.903(Karla Čapka),  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

   

 

Přítomni: Mgr. Jana Drejslová, MgA. Michal Čepelka, Dis., Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová 

(od 13:25 hod.), Mgr. David Joska, Jan Kalenský, Mgr. Pavel Káňa, Ing. Bc. Jaroslav 

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

Vacek Ph.D., PhDr. Michal Vávra, PaedDr. Kamil Vávra  

Omluveni: Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Petr Hamáček 

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

(nepřítomen) 

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

Stuchlíková, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Martin Struna, 

Mgr. Martin Němeček, Mgr. Šárka Klimešová, Mgr. Daniel Horáček, Mgr. Dana 

Komorová 

Tajemnice: Mgr. Jiřina Klírová 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu jednání, jmenování ověřovatele zápisu, schválení hosta na  

 jednání  

2.  Termín jednání a složení hodnotící komise (23SMV)          
3. Dodatky ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem IKAP-II 

4. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji III 
5. Informace o činnosti školské komise 
6. Různé, diskuze, závěr  

   
Předsedkyně výboru Mgr. Jana Drejslová zahájila 20. 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 12 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. Oproti původnímu programu 
(uvedenému v pozvánce) byl vypuštěn bod č. 2 Poskytnutí dotace na individuální účel. Z důvodu 
nepřítomnosti prezentující Mgr. Ivy Skalské se bod přesouvá na příští jednání výboru. 
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Návrh usnesení - hlasování:  
Pro:  11 
Proti:   0 
Zdržel se:  1 

 
USNESENÍ VVZ/20/1/2023 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

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

účasti hosta na jednání 

2. Termín jednání a složení hodnotící komise (23SMV)  

3. Dodatky ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem IKAP-II  

4. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji III 

5. Informace o činnosti školské komise 
6. Různé, diskuze, závěr 

  
Ověřovatelem zápisu byl po jeho předchozím souhlasu navržen Mgr. David Joska       
Návrh usnesení - hlasování:  

Pro:  12 
Proti:   0 
Zdržel se:  0 

 
USNESENÍ VVZ/20/2/2023 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

  

Mgr. Davida Josku jako ověřovatele zápisu 

 
K projednání bodu č. 2 navrhuje předsedkyně výboru schválit hosta – Mgr Danu Komorovu, odbor 
grantů a dotací KÚ KHK.  
Návrh usnesení - hlasování:  

Pro:  12 
Proti:   0 
Zdržel se:  0 
 

USNESENÍ VVZ/20/3/2023 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

  

účast hosta na jednání – k projednání bodu č. 2 Mgr. Danu Komorovou 

 
 
K bodu 2 
Termín jednání a složení hodnotící komise (23SMV) – Mgr. Dana Komorová 
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Mgr.  Komorová (odbor grantů a dotací KÚ KHK) uvedla bod č. 2, sdělila, že v komisi bude pracovat 
Mgr. Arnošt Štěpánek a spolu vyzvali členy výboru, kteří mají zájem podílet se na práci této hodnotící 
komise, aby se přihlásili. Postupně projevili zájem: Mgr. Drejslová, Mgr. Joska, Ing. Kostelníček 
a Ing. Franc, jako náhradník p. Kalenský. Termín jednání komise byl stanoven na 18. dubna 2023 
(pravděpodobně od 10:00 hod.).          
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  12 
Proti:   0 
Zdržel se:  0 
 
 

USNESENÍ VVZ/20/4/2023 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 1. termín jednání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci podaných do 
dotačních programů v oblasti Vzdělávání 

2. složení hodnotící komise   
 
K bodu 3   
Dodatky ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem IKAP-II – Mgr. Martin Němeček 

Mgr. Němeček členům výboru prezentoval zpracované dodatky o partnerství s finančním příspěvkem 
v rámci projektu IKAP-II. Dodatky jsou předkládány v souvislosti s podstoupenými změnami 
u vybraných partnerů projektu a řádnou administrací vůči řídicímu orgánu MŠMT. Mezi tyto změny 
patří zejména úpravy v rozpočtu na základě změnových řízení u MŠMT, změny statutárního orgánu či 
bankovního účtu, změny názvu partnera či úpravám v rámci šablon. Materiál bude předložen 
16. 1. 2023 Radě KHK a 30. 1. 2023 Zastupitelstvu KHK. 
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  12 
Proti:   0 
Zdržel se:  0 

 
USNESENÍ VVZ/20/5/2023 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. 
  

          projednal 

         návrhy dodatků č. X ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem 

II. 

doporučuje Zastupitelstvu KHK 

předložené dodatky subjektů zapojených do projektu Implementace Krajského akčního plánu 
rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II schválit 

 
 
K bodu 4 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji III – Mgr. Martin Němeček 
Mgr. Němeček členům výboru prezentoval vypracovaný dokument KAP III. V rámci jeho představení 
přiblížil dosavadní schvalovací proces, detailněji přítomné seznámil s jeho strukturu a jednotlivými 
zpracovanými částmi. V rámci dotazů odpověděl na otázky týkající se RAP na roky 2023, 2024 a 2025. 
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V následné diskusi o současném stavu a budoucnosti projektů/aktivit KAP a IKAP poskytl odpovědi 
členům výboru i náměstek Mgr. Štěpánek.  
V průběhu projednávání tohoto bodu se počet členů výboru zvýšil na 13 (Mgr. Fiedlerová příchod 
13:25 hod.).  
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  13 
Proti:   0 
Zdržel se:  0 

 
USNESENÍ VVZ/20/6/2023 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.           projednal 

           dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji III 

II. doporučuje Zastupitelstvu KHK 

 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji III schválit 

 
K bodu 5  
Informace o činnosti komise pro rozvoj školství – Mgr. Štěpánek, MBA 
Mgr. Štěpánek okomentoval připravenou prezentaci. Sdělil, že komise se schází se zhruba stejnou 
frekvencí jako výbor, diskutuje a rozpracovává témata, která se týkají změn v oblasti školství, např. 
systému vzdělávání pedagogických pracovníků, změn v oborové struktuře škol (po optimalizaci 
realizované v r. 2018) aj. V rámci prezentace byly vymezeny určité pojmy – aktéři vzdělávacího 
procesu. 
 
Diskuze k bodu 5: 
Mgr. Novák sdělil, že neexistuje hodnocení ředitelů škol, ti nevědí, jak je zřizovatelem hodnocena 
jejich práce a za c o dostávají odměny. Pracovníky odboru školství bylo upřesněno, že hodnocení 
ředitelů již probíhá, máme zpracovanou směrnici pro tuto oblast. PaedDr. Stuchlíková slíbila zaslat 
Směrnici č. 28 k hodnocení ředitelů škol a školských zařízení členům výboru.  Zkušenosti ukazují, že 
pravděpodobně ještě dojde k určitým úpravám. Zároveň Mgr. Struna sdělil, že se připravuje 
aktualizace směrnice k odměnám, ředitelů škol a školských zařízení. 
Usnesení k tomuto bodu nebylo navrženo. 
V průběhu projednávání bodu klesl počet členů výboru na 12, ve 13:45 odešel doc. PhDr. Pavel Vacek, 
Ph.D. 
 
K bodu 6  
Různé, diskuze, závěr – Mgr. Drejslová 
Mgr. Štěpánek informoval, že se čeká na výsledky akreditačního procesu Erasmu a dále že od 
1. 2. 2023 bude ředitelem příspěvkové organizace Kkivi Ing. Jaroslav Jirásko, MBA. 
 
Ing. Kostelníček upozornil na skutečnost, že ne všichni pedagogičtí pracovníci jsou nakloněni sdílení 
zkušeností. Dále bylo diskutováno téma, jak je to s jmenováním ředitelů na 6leté období. Dále 
členové výboru požadovali informaci ohledně středního článku. Mgr. Štěpánek odpověděl, že 
„střední článek“ je projektem MŠMT (Jan Ámos Komenský). Kraj nabídl možnost zapojit se, MŠMT 
nabídky nevyužilo, dříve realizovaná pilotáž nebyla vyhodnocena. 
 



 
 
 
 

 
Stránka 5 z 5 

 

Ing. Jarkovský podal následující informaci: Došlo k posunu v nastavení normativů státní dotace na 
přímé NIV pro střediska volného času pro rok 2023 v KHK. Po předvánoční diskuzi ředitelů SVČ na 
téma vykazování účastníků souběžně zapojených do činnosti sportovních klubů (je k dispozici i 
stanovisko MŠMT) byl upraven průběh normativů tak, že se snížil rozdíl mezi oběma kategoriemi 
účastníků zájmových útvarů (účastníci zapojení do činnosti zájmových útvarů v rozsahu do 3 hod. 
týdně a na více než 3 hod.). Tento návrh byl na setkání ředitelů SVČ v minulém týdnu akceptován. 
Dohodli se zároveň na koordinaci při dokrývání negativních dopadů změny metodiky (záměr předložit 
společný návrh na rozdělení úvazků vyčleněných k dofinancování). 
Ing. Jarkovský upozornil, že změna metodiky se týká též financování školních klubů (úprava definice 
výkonů ve vyhlášce o krajských normativech, zrušení minimálního personálního standardu).  
 
Mgr. Fiedlerová vznesla dotaz, zda se mění situace s financováním speciálních pedagogů 
a psychologů do škol. Ing. Jarkovský sdělil, že v této oblasti nenastala žádná změna, tyto profese jsou 
financovány především z projektů.  
 
PaedDr. Vávra se dotazoval na aktuální vývoj situace v oblasti IROP. Mgr. Němeček informoval, že 
výzva pro SŠ byla vyhlášena během listopadu, projekty jsou připraveny a budou předloženy Radě 
KHK.  Pro speciální školy se očekává výzva v měsíci březnu.  
 
 
Předsedkyně výboru Mgr. Drejslová ukončila diskuzi a připomenula příští jednání výboru: 
 

21. jednání 
28. 2. 2023 od 13:00 hodin  

N2.903 - zasedací místnost Karla Čapka 

Jednání výboru byla ukončena ve 14:20 hodin 

 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………….. 
    Mgr. Jana Drejslová                Mgr. David Joska 
    předsedkyně výboru                 ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové 17. 1. 2023 
zapsala: Mgr. Jiřina Klírová 


