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Z Á P I S 
 

z 21. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 28. 2. 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, Mgr. Jana Berkovcová (do 13:58 hod.), Dis., Ing. Jiří Franc, 

Mgr. Libuše Friedlová (od 13:55 hod.), Mgr. David Joska, Jan Kalenský, Mgr. Pavel 

Káňa (od 13:13 hod.), Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, doc. PhDr. Pavel Vacek Ph.D. (do 

13:45), PhDr. Michal Vávra (od 13:18 hod.), PaedDr. Kamil Vávra  

Omluveni: MgA. Michal Čepelka, Mgr. Petr Hamáček, RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D., 

Mgr. Robert Novák 

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

(omluven) 

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

PaedDr. Markéta Stuchlíková (omluvena), Ing. Václav Jarkovský (omluven), 

Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Struna, Mgr. Martin Němeček 

(omluven), Mgr. Šárka Klimešová, Mgr. Daniel Horáček, Mgr. Iva Skalská 

Tajemnice: Mgr. Jiřina Klírová 

 

Program jednání: 

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

 jednání  

2.  Poskytnutí dotace na individuální účel          
3. Vyúčtování poskytnuté návratné finanční výpomoci I-KAP KHK II 

4. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní   
 rok 2021/2022 

5. Různé, diskuze, závěr  

   
Předsedkyně výboru Mgr. Jana Drejslová zahájila 21. 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. 
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   Návrh usnesení - hlasování:  
Pro:   8 
Proti:   0 
Zdržel se:  0 

 
USNESENÍ VVZ/21/7/2023 
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. Poskytnutí dotace na individuální účel          
3. Vyúčtování poskytnuté návratné finanční výpomoci I-KAP KHK II 

4. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní   
rok 2021/2022 

5. Různé, diskuze, závěr 

  
Ověřovatelem zápisu byl po jeho předchozím souhlasu navržen Ing. Jiří Franc.       
Návrh usnesení - hlasování:  

Pro:   8 
Proti:   0 
Zdržel se:  0 

 
USNESENÍ VVZ/21/8/2023 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 
Ing. Jiřího France jako ověřovatele zápisu 

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

Pro:   8 
Proti:   0 
Zdržel se:  0 
 

USNESENÍ VVZ/21/9/2023 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

  

účast hosta na jednání – k projednání bodu č. 2 Mgr. Ivu Skalskou 

 
 
K bodu 2 
Poskytnutí dotace na individuální účel – Mgr. Iva Skalská 
Mgr.  Skalská (odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK) připomněla, že se jedná o žádost 
Společnosti pro destinační management Broumovska, o. p. s., a to ve výši 500 tis. Kč na projekt 
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Podpora místně zakotvené výuky geologie (na středních a základních školách). Uvedla, že žadatel již 
některé vytipované školy oslovil. Tyto školy (např. gymnázia v Broumově, Trutnově, Náchodě) jsou 
účasti v projektu nakloněny, ale vyčkávají, zda bude dotace na projekt poskytnuta. Předpokládá se, že 
výukové programy ve školách proběhnou ve školním roce 2023/2024 a dále budou pokračovat 
i v následujících letech, ale již za úhradu ze strany škol.  
 
Diskuze k bodu 2  
Mgr. Berkovcová položila dotaz, o jaké lektory se jedná, tato otázka nebyla zodpovězena. 
Mgr. Struna uvedl, že odbor školství KÚ KHK dal doporučující stanovisko, neboť by došlo 
ke zkvalitnění výuky v této oblasti na základních a středních školách. 
Členové výboru se shodli na tom, že částka 500 tis. je příliš vysoká. 
Ing. Kostelníček se domnívá, že by měly spíše žádat školy a ty by měly mít podobné aktivity zahrnuty 
v ŠVP. 
Mgr. Skalská ještě uvedla, že o poskytnutí dotace bude jednat Rada KHK dne 6. 3. 2023 
a Zastupitelstvo KHK v červnu 2023.  
Padl návrh, aby byl na příští jednání výboru pozván zástupce žadatele, který bude schopen odpovědět 
členům výboru konkrétní dotazy. 
Během diskuze se počet přítomných členů zvýšil na 9.   
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:   9 
Proti:   0 
Zdržel se:  0 
 
 

USNESENÍ VVZ/21/10/2023 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 žádost o poskytnutí dotace na individuální účel žadatele Společnost pro destinační 
management Broumovska, o. p. s a souhlasí s přizváním zástupce žadatele na příští jednání 
výboru  

 
K bodu 3   
Vyúčtování poskytnuté návratné finanční výpomoci I-KAP KHK II – Mgr. Šárka Klimešová   

Královéhradecký kraj, jakožto příjemce projektu I-KAP KHK II, poskytl svým příspěvkovým 

organizacím, které jsou partnery s finančním příspěvkem projektu I-KAP KHK II, návratnou finanční 

výpomoc na předfinancování dalších projektových aktivit, a to z důvodu zdržení zálohové platby 

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).  Poskytnuté finanční prostředky byly na účet 

Královéhradeckého kraje vráceny dne 22. 12. 2022 v plné výši. 

V průběhu projednávání bodu se počet členů výboru zvýšil na 10. 
 
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  10 
Proti:   0 
Zdržel se:  0 
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USNESENÍ VVZ/21/11/2023 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. 
  

  projednal 

vyúčtování návratné finanční výpomoci poskytnuté Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední 
zdravotnické škole, Hradec Králové, Komenského 234, IČ 00581101, v rámci projektu Implementace 
Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II dle důvodové zprávy a 

II. 
doporučuje  

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vyúčtování schválit 

 
 
K bodu 4 
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní    rok 
2021/2022 – Mgr. Daniel Horáček 
Mgr. Horáček okomentoval „výroční zprávu“, kterou všichni obdrželi předem v elektronické podobě. 
Věnoval pozornost tabulkám o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, 
zejména vývoji počtu tříd a skupin a počtu dětí, žáků a studentů a meziročnímu srovnání. Dále 
okomentoval tabulkové části výroční zprávy, které se věnují žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami, ZUŠ a školským zařízením.    
 
Diskuze k bodu 4 
Mgr. Horák položil dotaz, zda je k dispozici porovnání kapacit se skutečnými počty dětí, žáků a 
studentů. Zástupci OŠ odpověděli, že tyto údaje záměrně neporovnávají, neboť by to bylo zavádějící.    
Ing. Kostelníček postrádá ve výroční zprávě hodnocení – co se podařilo, co naopak ne, konkrétní 
údaje. Navrhuje doplnit informace o hospodaření, údaje o výskytu sociálně patologických jevů, 
přestupků v oblasti školství aj.  Mgr. Struna připustil, že některé z uvedených příkladů jsou ke zvážení 
pro zpracování VZ v následujícím roce.  
   
V průběhu diskuze k tomuto bodu jeden člen výboru odešel, jeden člen přišel, počet přítomných 
zůstal na počtu 10. 
 
Návrh usnesení – hlasování:  

Pro:  10 
Proti:   0 
Zdržel se:  0 

 
 
USNESENÍ VVZ/21/12/2023 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  projednal 

  
 Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 
 2021/2022 
 

 
K bodu 5 
Různé, diskuze, závěr – Mgr. Jana Drejslová 
Předsedkyně výboru předala slovo hostu – Mgr. Horákovi, řediteli krajské pobočky Úřadu práce ČR.  
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Mgr. Horák informoval o tzv. E-shopu. Jedná se o aplikaci, která se rozbíhá od ledna. Každý občan se 
může přihlásit k rekvalifikaci (je v evidenci ÚP) nebo vzdělávacím kurzům (nemusí být akreditované). 
Rekvalifikace je zcela zdarma, u vzdělávacích kurzů platí účastník DPH. Je dán limit 50 tis. Kč/osoba 
(příp. 50 + 50 tis. Kč), to vše do r. 2025. Vše běží přes ID identitu.  
 
Ing. Kostelníček se přimlouvá za odměny pro pracovníky úřadu práce v Jičíně, kteří příkladně 
spolupracovali se školou na vyhledávání ukrajinských učitelů pro žáky základní školy. Mgr. Horák 
informoval, že toto nespadá do jeho kompetence, v současné době se mění pravidla pro 
odměňování, předpokládá, že na odměny bude vyčleněna dostatečná částka.  
 
Mgr. Friedlová se zeptala na vývoj nezaměstnanosti v KHK. Mgr. Horák sdělil, že malý nárůst je patrný 
v okrese Náchod a Trutnov, ale pouze v desítkách lidí. Celkově vývoje není neobvyklý, odpovídá 
situaci v jiných letech. Současná hodnota nezaměstnanosti – okolo 3%. Co se týče situace 
s ukrajinskými uprchlíky – v evidenci úřadu práce jich je cca 5% z celkového počtu nezaměstnaných. 
Většina těch, kteří chtějí pracovat, práci našli (nejvíce na jaře loňského roku). 
 
Předsedkyně výboru ukončila diskuzi a připomenula příští jednání výboru: 
 

22. jednání 
11. 4. 2023 od 13:00 hodin  

N2.903 - zasedací místnost Karla Čapka 

Jednání výboru bylo ukončeno ve 14:40 hodin 

 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………….. 
    Mgr. Jana Drejslová                  Ing. Jiří Franc 
    předsedkyně výboru                 ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové 1. 3.2023 
zapsala: Mgr. Jiřina Klírová 


