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  Z á p i s 

 

z 10. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. ledna 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 

Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské 

náměstí 1245 

 

Přítomni: Ing. Jiří Franc, Josef Dušek, Mgr. Pavel Káňa, Mgr. Petr Kmoch, Ing. Zdeněk Kraus, 

Ing. Anna Maclová, Mgr. Libuše Livňanská, Mgr. Bohumil Orel, Aleš Svoboda, 

PhDr. Michal Vávra, Mgr. Hana Žatečková, Mgr. Věra Žižková 

Omluveni: Mgr. Vladimír Blažej, Mgr. Lenka Borovičková, Jiří Říha, Pavel Škoda 

Nepřítomni: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

Tajemnice: Naděžda Pozlerová 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová (omluvena), JUDr. Radmila Šulcová (omluvena), Ing. Václav 

Jarkovský, Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Martin Horák, Libor 

Dvořák (omluven), Ing. Růžena Ryglová, Josef Čepelka, Mgr. Bc. Marcela Nováková, 

Soňa Kejzlarová, Mgr. Ivana Kudrnáčová, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., 

Bc. Ondřej Knotek 

Nepřítomni: Mgr. Ladislav Groh, Bc. Bořek Kučera 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení 

účasti hostů na jednání 

2. Dotační programy 2014 – ustavení hodnotící komise, rozdělení alokace na programy 

a termín jednání hodnotící komise 

3. Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje 

– přehled aktivit 2013 

4. Plavecká škola Zéva – shrnutí aktivit 2013 

5. Návrh plánu práce výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva KHK  

6. Různé, diskuze, závěr  

 

 

K bodu 1 

Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení 

účasti hostů na jednání  

 

Jednání zahájil a řídil předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje Ing. Jiří Franc, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že výbor je 

způsobilý se usnášet.  

Předseda výboru seznámil s programem jednání a vyzval členy výboru k jeho doplnění. Nebyl 

podán návrh na doplnění programu. 

Dále navrhl schválit přítomnost hostů: 

 Mgr. Ivanu Kudrnáčovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK, 

Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., vedoucího oddělení krajských dotací KÚ KHK 

a Bc. Ondřeje Knotka, referenta oddělení krajských dotací KÚ KHK při projednávání 

bodu č. 2  

 Mgr. Bc. Marcelu Novákovou, ředitelku Školského zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566, 

při projednávání bodu č. 3 

 paní Soňu Kejzlarovou, ředitelku Plavecké školy Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 

842, při projednávání bodu č. 4 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/10/73/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/10/74/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast přizvaných hostů  

 Mgr. Ivanu Kudrnáčovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ 

KHK, Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., vedoucího oddělení krajských dotací KÚ 

KHK a Bc. Ondřej Knotka, referenta oddělení krajských dotací KÚ KHK 

při projednávání bodu č. 2  

 Mgr. Bc. Marcelu Novákovou, ředitelku Školského zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 

566, při projednávání bodu č. 3 

 paní Soňu Kejzlarovou, ředitelku Plavecké školy Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 

842, při projednávání bodu č. 4 

 

 

 

 předseda výboru navrhnul PhDr. Michala Vávru jako ověřovatele zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/10/75/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 PhDr. Michala Vávru jako ověřovatele zápisu 

 

 

K bodu 2 

Dotační programy 2014 – ustavení hodnotící komise, rozdělení alokace na programy 

a termín jednání hodnotící komise 

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál „Dotační programy 2014 – ustavení 

hodnotící komise, rozdělení alokace na programy a termín jednání HK“. 



 Strana 3 (celkem 6)  

 

 předseda výboru přivítal vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací 

Mgr. Kudrnáčovou, vedoucího oddělení krajských dotací Ing. Bc. Mejstříka, DiS. 

a Bc. Knotka, referenta oddělení krajských dotací, kterému předal slovo 

 Bc. Ondřej Knotek, referent oddělení krajských dotací KÚ KHK, okomentoval předložený 

materiál:
 
 

- žádosti do dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 

se podávají v období 13. 1. - 19. 2. 2014 

- výbor ke své dotační oblasti navrhuje Radě KHK složení hodnotící komise a rozhoduje 

o počtu členů hodnotící komise 

- materiály pro jednání hodnotící komise budou rozeslány nejpozději dne 21. 3. 2014 

mailem. Ve stejný den budou rovněž k dispozici v tištěné podobě na oddělení krajských 

dotací KÚ 

- v předloženém materiálu je uveden termín 3. 4. 2014 na projednávání žádostí 

do dotačních programů a jejich podpoře ve výboru pro VVZ, ale správně má být 

uvedeno datum jednání výboru 10. 4. 2014 

  

 předseda výboru navrhl, aby počet členů hodnotící komise byl 5, dal na zvážení možnosti – 

ponechat složení hodnotící komise z minulého roku, anebo navrhnout jiné členy výboru. 

Za členy hodnotící komise byli navrženi: 

Ing. Jiří Franc – předseda 

Josef Dušek, Aleš Svoboda, Mgr. Bohumil Orel, Mgr. Hana Žatečková 

náhradník: PhDr. Michal Vávra  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/10/76/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. rozhodl 

 o pětičlenném složení hodnotící komise 

II. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje schválit hodnotící komisi pro oblast vzdělávání a prevence 

rizikového chování na rok 2014 v tomto složení: 

 Ing. Jiří Franc - předseda 

 Josef Dušek - člen 

 Aleš Svoboda - člen 

 Mgr. Bohumil Orel - člen 

 Mgr. Hana Žatečková - členka 

 PhDr. Michal Vávra - náhradník 

 

přizvání pracovníků odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací a odboru školství: 

 Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací  

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací 

 Mgr. Dana Komorová – administrátor oblasti vzdělávání 

 Bc. Ondřej Knotek – administrátor oblasti prevence rizikového chování 

 Mgr. Daniel Horáček – odborný garant za odbor školství – oblast vzdělávání 

 Mgr. Dita Kosová – odborný garant za odbor školství – prevence rizikového chování 
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III. schvaluje 

 rozdělení alokací na jednotlivé dotační programy: 

 14SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže – rozvoj talentů – 

290.000 Kč 

 14SMV03 Podpora výuky učebních oborů – 175.900 Kč 

 14SMV04 Zájmová práce se žáky mimo vyučování – 480.000 Kč 

 14SMP01 Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl 

dětí a mládeže – 700.000 Kč 

 14SMP03 Etika (pracovní název) – 200.000 Kč 

 

 

 

 

K bodu 3 

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje – 

přehled aktivit 2013 

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

 Shrnutí aktivit organizace v roce 2013 

 Ekonomické informace o školských zařízeních řízených krajem (týká se i bodu 4). 

 

 předseda výboru uvedl bod jednání, představil ředitelku školského zařízení a předal jí slovo 

 Mgr. Bc. Marcela Nováková, ředitelka Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566, seznámila s činností 

školského zařízení a odpověděla na dotazy týkající se zájmu o jednotlivé programy, celkovém 

počtu účastníků dalšího vzdělávání a zajištění soutěží a přehlídek 

 diskuze: Mgr. Orel, PhDr. Vávra, Mgr. Káňa 

 Mgr. Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního vzdělávání OŠ KÚ 

- ceny za vzdělávací programy jsou velmi příznivé pro školy 

- školské zařízení zajišťuje soutěže a přehlídky pro Královéhradecký kraj (v ostatních 

krajích je na krajských úřadech zřízeno samostatné oddělení v počtu 6 – 8 osob) 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/10/77/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. se seznámil 

 s činností Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 a ekonomickými dopady provozu 

zařízení na rozpočet Královéhradeckého kraje 

II. vyjadřuje 

podporu zachování činnosti tohoto zařízení 
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K bodu 4 

Plavecká škola Zéva – shrnutí aktivit 2013 

Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Stručné shrnutí aktivit PŠ Zéva HK 

v roce 2013“. 

 

 předseda výboru uvedl bod jednání, představil ředitelku školského zařízení a předal jí slovo 

 

 Soňa Kejzlarová, ředitelka Plavecké školy Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842, seznámila 

se základní a doplňkovou činností plavecké školy a odpověděla na dotazy ohledně plavání 

kojenců, dětí mateřských škol a žáků základních škol, hrazení provozních nákladů 

 diskuze: A. Svoboda, Ing. Franc, Ing. Maclová, Ing. Kraus 

 Mgr. Miloš Kosina, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, sdělil, že 

kromě Královéhradeckého kraje zřizuje ještě v republice dvě plavecké školy Zlínský kraj 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se:0  

 

USNESENÍ VVZ/10/78/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. se seznámil 

 S činností Plavecké školy Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 a ekonomickými dopady 

provozu zařízení na rozpočet Královéhradeckého kraje 

II. vyjadřuje 

 podporu zachování činnosti tohoto zařízení 

 

 

 

K bodu 5 

Návrh plánu práce výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva KHK  

Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě „Plán práce VVVZ KHK 2014 – návrh“  
 

 předseda výboru požádal přítomné o návrhy na doplnění plánu práce výboru pro VVZ pro rok 

2014 

 diskuze: J. Dušek, Mgr. Horák, Ing. Maclová, Mgr. Orel 
 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/10/79/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 plán práce výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje pro rok 2014 

1. Návrhy optimalizace v oblasti školství Královéhradeckého kraje 

2. Ekonomické aspekty provozu sítě škol zřizovaných Královéhradeckým krajem 



 Strana 6 (celkem 6)  

3. Situace a perspektiva škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

4. Situace a perspektiva školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem 

5. Seznámení s možnostmi programu Erasmus+ 

6. Využívání práce z domu na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje 

7. Vývoj na trhu práce v Královéhradeckém kraji 

8. Problematika přijímacích zkoušek na obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 

9. Podpůrný systém finanční podpory žákům vybraných oborů poskytujících střední 

vzdělání s výučním listem – průběžné hodnocení, úprava systému 

10. Vytvoření Systému páteřních škol Královéhradeckého kraje 

 

 

 

K bodu 6 

Různé, diskuze, závěr 
 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 15:45 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 27. 2. 2014 v zasedací místnosti KÚ 

Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      PhDr. Michal Vávra 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

 , 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 

V Hradci Králové dne 20. 1. 2014 

 

………………………………………….. 


