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  Z á p i s 

 

ze 7. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. srpna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 

Karla Čapka 9-N2.903 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské 

náměstí 1245 

 

Přítomni: Ing. Jiří Franc, Mgr. Vladimír Blažej, Mgr. Lenka Borovičková, Josef Dušek, 

Mgr. Pavel Káňa, Ing. Zdeněk Kraus, Ing. Anna Maclová, Mgr. Libuše Livňanská, 

Mgr. Bohumil Orel, Jiří Říha, Aleš Svoboda, Pavel Škoda, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., 

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

Omluveni: Mgr. Petr Kmoch 

Tajemnice: Naděžda Pozlerová 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Miloš 

Kosina (omluven), Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Martin Horák, Bc. Bořek Kučera, 

Libor Dvořák Mgr. Ladislav Groh, Ing. Růžena Ryglová (omluvena), Josef Čepelka, 

Bc. Ondřej Knotek 

Nepřítomni: Bc. Bořek Kučera, Libor Dvořák 

 

Program: 

 

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

účasti hostů na jednání 

2. Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti soutěží a přehlídek 

3. Podpůrný systém finanční podpory žákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání 

s výučním listem 

4. 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 navrhl doplnit program jednání o dva body: 

 Projednání aktualizace Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje 

 Informace o čerpání dotací z oblasti školství, 

které navrhl zařadit za první bod programu. Další návrh na doplnění programu členové výboru 

nepodali. 

 

Program:  

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

účasti hostů na jednání 

2. Projednání aktualizace Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje 

3. Informace o čerpání dotací z oblasti školství 

4. Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti soutěží a přehlídek 

5. Podpůrný systém finanční podpory žákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání 

s výučním listem 

6. Různé, diskuze, závěr 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/7/53/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání dle doplněného návrhu  

 

 předseda výboru navrhnul Bc. Ondřeje Knotka jako hosta výboru při projednávání bodů 2 a 3 

programu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/7/54/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Bc. Ondřeje Knotka jako hosta výboru při projednávání bodů 2 a 3 programu  

 

 

 předseda výboru navrhnul Ing. Zdeňka Krause jako ověřovatele zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/7/55/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Ing. Zdeňka Krause jako ověřovatele zápisu 

 

 

K bodu 2 

Projednání aktualizace Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje 

Členům VVVZ byly dodatečně 27. 8. 2013 zaslány v elektronické podobě materiály:  

 důvodová zpráva 

 Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

 

 Bc. Ondřej Knotek, odborný referent oddělení krajských dotací KÚ, okomentoval navrhované 

změny v Zásadách pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. 

Změny byly provedeny v článcích: 
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 II. Vymezení pojmů – osoba zprostředkovatele 

 V. vyhlášení dotačního programu – doplněno o mimořádné události 

 VII. Hodnocení žádostí o finanční podporu – doplněno o možnost rozhodnutí termínem 

podání žádosti 

 IX. Vyúčtování finanční podpory – doplněno o citaci ze smlouvy 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/7/56/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit aktualizaci Zásad pro čerpání finanční 

podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

 

 

K bodu 3 

Informace o čerpání dotací z oblasti školství 

 

 Bc. Ondřej Knotek informoval o odstoupení žadatele (Základní škola Žacléř) ještě 

před uzavřením smlouvy. V kapitole 48 Dotační fond tak zbývá 10.000 Kč pro dotační oblast 

školství. Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ navrhuje v souladu s platnými 

dokumenty, především Statutem dotačního fondu finanční prostředky (10.000 Kč) nerozdělovat 

a ponechat je na rok 2014. Další možností je přidělit finanční prostředky dalšímu z projektů. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/7/57/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci o čerpání dotací z oblasti školství a souhlasí s návrhem odboru regionálního rozvoje, 

grantů a dotací KÚ a finanční prostředky ve výši 10.000 Kč nerozdělovat a ponechat je na rok 

2014 

 

 

 

 

K bodu 4 

Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti soutěží a přehlídek 

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály týkající se aktivit 

Královéhradeckého kraje v oblasti soutěží a přehlídek ve školním roce 2012/2013  

 

 Mgr. Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání OŠ KÚ  
 informovala o soutěžích a přehlídkách, které se uskutečnily ve školním roce 2012/2013 
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 10. 9. 2013 se jako každý rok uskuteční setkání vítězů krajských kol předmětových 

soutěží a jejich organizátorů s představiteli Královéhradeckého kraje 
 oceněno bude 87 žáků, kteří se umístili na 1. místě v krajských kolech předmětových 

soutěží a 27 organizátorů krajských kol předmětových soutěží (rozpočtovaná částka 

na ceny a občerstvení z prostředků Královéhradeckého kraje je 180 tis. Kč) 
 členové výboru diskutovali o výši částky odměny a různých variantách odměn 

 Mgr. Šormová, členka Rady KHK 
 vítězství v krajském kole posouvá žáka dál 

 letošní částka 1.500 Kč je dle jejího názoru dostačující 

 vyzvala členy výboru, aby poslali konkrétní návrhy na odměňování žáků pro další roky 

předsedovi výboru 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/7/58/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o aktivitách Královéhradeckého kraje v oblasti soutěží a přehlídek s doporučením 

navýšit objem financí, které Královéhradecký kraj na tuto oblast vynakládá 

 

 

K bodu 5 

Podpůrný systém finanční podpory žákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání 

s výučním listem – zhodnocení období 2008 - 2012 

Členům výboru byl zaslán materiál v elektronické podobě „Metodický pokyn pro vyplácení 

finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním 

listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních ve školním roce 2013/2014 + 

přehledná tabulka o čerpání finančních prostředků na podporu vybraných učebních oborů 

středních škol 

 

 Naděžda Pozlerová, odborná referentka oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ 

 Královéhradecký kraj začal vyplácet od 1. 9. 2008 finanční podporu žákům 1. ročníků 

vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem 

 jednalo se o obory strojírenské, elektrotechnické a stavební, které dne 30. 1. 2008 

schválila Rada Královéhradeckého kraje (RK/3/95/2008): 

Skupina 23 – Strojírenství a strojírenská výroba 

23-51-H/001 Zámečník 

23-51-H/003 Strojní mechanik – stroje a zařízení 

23-52-H/001 Nástrojař 

23-55-H/002 Klempíř – strojírenská výroba 

23-56-H/001 Obráběč kovů 

23-51-H/01 Strojní mechanik 

Skupina 26 – Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 

26-51-H/001 Elektrikář 

26-51-H/003 Elektrikář – silnoproud 

Skupina 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie 

36-52-H/001 Instalatér 

36-55-H/001 Klempíř – stavební výroba 

36-64-H/001 Tesař 

36-67-H/001 Zedník 
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 dne 27. 10. 2009 Rada Královéhradeckého kraje schválila (RK/32/1442/2009) rozšíření 

finanční podpory žákům o tři obory od školního roku 2010/2011. Jednalo se o obory 

„E“ a to jsou obory dvouleté a tříleté zakončené výučním listem, které jsou určeny 

hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním 

a absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických 

povolání: 

Skupina 23 – Strojírenství a strojírenská výroba 

23-51-E/01 Strojírenské práce 

Skupina 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie 

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 

36-67-E/01 Zednické práce 

 

 dne 13. 10. 2010 Rada Královéhradeckého kraje schválila (RK/25/1198/2010) rozšíření 

finanční podpory žákům o jeden obor od školního roku 2010/2011: 

Skupina 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie 

36-64-E/01 Tesařské práce 

 

 dne 15. 12. 2010 Rada Královéhradeckého kraje schválila (RK/31/1550/2010) rozšíření 

finanční podpory žákům o jeden obor od školního roku 2011/2012: 

Skupina 26 – Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje  

 

 počty žáků v podporovaných oborech byly ve školních letech: 

2008/2009 – 468 (pouze 1. ročníky) 

2009/2010 – 950 (pouze 1. a 2. ročníky) 

2010/2011 – 1376 

2011/2012 – 1283 

2012/2013 – 1381 

 

 v roce 2008 (září – prosinec), kdy se začalo s vyplácením finanční podpory 

1. ročníkům, bylo čerpáno 450 tis. Kč 

 v letech 2011 a 2012 bylo čerpáno více jak 5 mil. Kč, ale to už se týkalo téměř všech 

ročníků podporovaných oborů 

 počty žáků v podporovaných oborech v posledních dvou školních letech jsou přibližně 

stejné, pouze u oboru zedník došlo k poklesu o téměř 30 žáků 

 

 Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení OŠ KÚ 

 v tabulce s finančními objemy vynaloženými na podporu žákům vybraných oborů je 

vyčísleno skutečné čerpání dle skutečnosti. Školy ve svých formulářích dle pokynu 

odboru školství KÚ vykalkulují očekávané výdaje. Některým žákům v návaznosti na 

náš pokyn (str. 8) se prostředky někdy nevyplatí za sankce uvedené ve směrnici, kterou 

má zpracovanou škola a tím vzniká určitá rezerva v rozpočtu na podporu. Případné 

nedočerpané prostředky převádíme a zapojujeme do rozpočtu následujícího roku. 

Například v roce 2013 se takto uvolnila poměrně významná částka. Rozpočtovaná 

částka na podporu činí 8 mil. Kč 

 

 Mgr. Táňa Šormová 

 navrhla rozšířit opatření na podporu vzdělání s výučním listem o obory zemědělské:  

41-51-E/01 Zemědělské práce 

41-52-E/01 Zahradnické práce 

41-51-H/01 Zemědělec – farmář 

41-52-H/01 Zahradník 
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 Mgr. Vladimír Blažej 

 navrhl rozšířit podporované obory o obor 29-56-H/01 Řezník – uzenář 

 

 PhDr. Michal Vávra 

 navrhl rozšířit podporované obory o obor 23-55-H/02 Karosář 

 

 členové výboru, Mgr. Martin Horák a Mgr. Ladislav Groh diskutovali o možnostech podpory 

dalších oborů vzdělání s ohledem na: 
 počty žáků, kteří se v současné době vzdělávají v těchto oborech 
 trh práce 
 výši vyplácených finančních prostředků žákům 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/7/59/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 Metodický pokyn pro vyplácení finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání 

poskytujících střední vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických 

a stavebních ve školním roce 2013/2014 

II. doporučuje  

 Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podporovat touto formou zájem o studium 

vybraných oborů v uvedených oblastech 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

 

USNESENÍ VVZ/7/60/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje do systému podpory žákům vybraných oborů vzdělání 

poskytujících střední vzdělání s výučním listem zařadit zemědělské obory: 41-51-E/01 

Zemědělské práce; 41-52-E/01 Zahradnické práce; 41-51-H/01 Zemědělec – farmář; 41-52-

H/01 Zahradník 

 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 
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USNESENÍ VVZ/7/61/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje do systému podpory žákům vybraných oborů vzdělání 

poskytujících střední vzdělání s výučním listem zařadit obor 29-56-H/01 Řezník – uzenář 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

doporučuje Radě Královéhradeckého kraje do systému podpory žákům vybraných oborů vzdělání 

poskytujících střední vzdělání s výučním listem zařadit obor 23-55-H/02 Karosář  

 

Hlasování: Pro: 3 

Proti: 3 

Zdržel se: 10                   USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 v květnu 2014 bude výbor pro VVZ projednávat návrhy na případné další rozšíření 

„podporovaných oborů“ pro školní rok 2015/2016 

 

 

K bodu 6 

Různé, diskuze, závěr 

 předseda VVVZ informoval o mimořádných odměnách pro členy výboru. Členům výboru byly 

předány tiskopisy k vyplnění, které mají zaslat tajemnici nejpozději do 14. 10. 2013. Starobní 

důchodci doloží fotokopii rozhodnutí o jeho přiznání nebo poslední rozhodnutí o úpravě 

starobního důchodu 

 Josef Čepelka, předseda ZO OS KOVO při ATAS elektromotory Náchod a.s., informoval 

o setkání představitelů firmy ATAS s asi 50 zástupci základních a středních škol 

Královéhradeckého kraje.  Nejdříve proběhla prezentace firmy a její výroby, kterou doplnil 

výkladem předseda představenstva a generální ředitel Ing. Otto Daněk. 

Následně účastníky provedl firmou podle posloupnosti výroby a podal odborný výklad 

o výrobě elektromotorů. Oboustranně byla tato akce kladně hodnocena.  

 

 

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

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 10. 10. 2013 v zasedací místnosti KÚ 

Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245. 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Ing. Zdeněk Kraus 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 

V Hradci Králové dne 5. 9. 2013 

 

……………………………..... 

 podpis 


