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Z á p i s 
 

z 25. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. prosince 2015 od 11:00 hodin v restauraci Mexita 

v Hradci Králové, Velké náměstí 148 

 

Přítomni: Ing. Jiří Franc, Josef Dušek, Ing. Zdeněk Kraus, Ing. Anna Maclová, Mgr. Bohumil 

Orel, Ing. Luboš Panny, Pavel Škoda, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D, PhDr. Michal Vávra, 

Mgr. Hana Žatečková, Mgr. Věra Žižková 

Omluveni: Mgr. Vladimír Blažej, Mgr. Pavel Káňa, Mgr. Petr Kmoch, Jiří Říha, Aleš Svoboda 

Nepřítomni: Mgr. Lenka Borovičková 

Tajemnice: Naděžda Pozlerová 

 

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

Kosina, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák (omluven), Ing. Růžena Ryglová, 

Josef Čepelka, Mgr. Ladislav Groh, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

Nepřítomni: Libor Dvořák, Bc. Bořek Kučera 

 

Program: 

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

účasti hostů na jednání 

2. Dotační program 16SMV05 Polytechnická výchova a vzdělávání pro rok 2016 a obsahová 

náplň bodů hodnotících kritérií 

3. Ustanovení hodnotící komise pro hodnocení žádosti o dotaci podaných do dotačních 

programů dotační oblasti „vzdělávání“ 

4. Pravidla pro poskytování mimořádného účelového příspěvku na provoz příspěvkovým 

organizacím Královéhradeckého kraje 

5. Připomínky odboru školství KÚ KHK k návrhu vyhlášky k provedení § 19 školského 

zákona 

6. Informace z jednání krajské tripartity KHK a Zastupitelstva KHK 

7. Různé, diskuze, závěr 

 

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 přítomné. Předseda výboru konstatoval, 

že výbor je způsobilý se usnášet (přítomno 9 členů výboru). 

 

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

podán návrh na doplnění programu. 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/25/202/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  



 Strana 2 (celkem 6)  

 

 

Předseda výboru navrhnul účast přizvaného hosta Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., vedoucího 

oddělení krajských dotací KÚ KHK, při projednávání bodů č. 2 až 4. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/25/203/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast přizvaného hosta Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., vedoucího oddělení krajských 

dotací KÚ KHK, při projednávání bodů č. 2 až 4 

 

 

 

 předseda výboru navrhnul Ing. Luboše Pannyho jako ověřovatele zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/25/204/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Ing. Luboše Pannyho jako ověřovatele zápisu  

 

 

 

 

K bodu 2 

Dotační program 16SMV05 Polytechnická výchova a vzdělávání pro rok 2016 a obsahová 

náplň bodů hodnotících kritérií 

Členům VVVZ byla zaslána v elektronické podobě důvodová zpráva, návrh dotačního programu 

KHK 16SMV05 – Polytechnická výchova a vzdělávání a obsahová specifikace bodového 

hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií 2016 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., vedoucí oddělení krajských dotací KÚ, podal informace 

k návrhu dotačního programu 16SMV05 Polytechnická výchova a vzdělávání pro rok 2016 

 

V 11:20 hodin se na jednání výboru dostavila Ing. Anna Maclová. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/25/205/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dotační program 16SMV05 

II. bere na vědomí 

 obsahovou náplň bodů hodnotících kritérií dotačního programu 16SMV05 

 

 

K bodu 3 

Ustanovení hodnotící komise pro hodnocení žádosti o dotaci podaných do dotačních 

programů dotační oblasti „vzdělávání“ 

Členům VVVZ byla zaslána v elektronické podobě důvodová zpráva 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

 materiály pro jednání komise budou rozeslány nejpozději dne 27. 5. 2016 mailem 

a v tomto termínu budou rovněž k dispozici v tištěné podobě na oddělení krajských 

dotací 

 jednání hodnotící komise v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování se 

uskuteční dne 31. 5. 2016 od 9:00 hodin 

 navrhuje, aby komise byla pětičlenná 

 

 předseda výboru navrhnul složení komise: 

předseda – Ing. Jiří Franc 

členové – Josef Dušek, Mgr. Bohumil Orel, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Hana Žatečková 

náhradník – Jiří Říha 

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

důvodové zprávy 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

 Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/25/206/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 pětičlennou hodnotící komisi 

II. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje schválit hodnotící komise pro dotační programy v oblasti 

vzdělávání a prevence rizikového chování v tomto složení: 

 Ing. Jiří Franc – předseda 

 Josef Dušek – člen 

 Mgr. Bohumil Orel – člen 

 PhDr. Michal Vávra – člen 

 Mgr. Hana Žatečková – členka 

 Jiří Říha – náhradník 

a přizvání pracovníků odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací a odboru školství: 
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 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. Dita Kosová – odborný garant za odbor školství 

 Mgr. Jan Dvořák – odborný garant za odbor školství 

III. schvaluje 

 termín jednání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci podaných do dotačních 

programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování na den 31. 5. 2016 od 9:00 

hodin 

 

 

 

K bodu 4 

Pravidla pro poskytování mimořádného účelového příspěvku na provoz příspěvkovým 

organizacím Královéhradeckého kraje 

Členům VVVZ byla před jednáním výboru rozdána „Pravidla pro poskytování mimořádného 

účelového příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřízených Královéhradeckým krajem“ 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. podal informace k předloženému materiálu, který byl 

Radou Královéhradeckého kraje schválen 14. 12. 2015 

 

Diskuze: Ing. Jiří Franc, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/25/207/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 Pravidla pro poskytování mimořádného účelového příspěvku na provoz příspěvkovým 

organizacím zřízených Královéhradeckým krajem 

 

 

 

K bodu 5 

Připomínky odboru školství KÚ KHK k návrhu vyhlášky k provedení § 19 školského zákona 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány připomínky odboru školství KÚ k návrhu 

vyhlášky k provedení § 19 a některých ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) 

 

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

předkládaný materiál 

 

Diskuze: Ing. Václav Jarkovský 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

 

USNESENÍ VVZ/25/208/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 aktivity odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje směrem k návrhu vyhlášky 

k provedení § 19 školského zákona 

 

 

 

 

K bodu 6 

Informace z jednání krajské tripartity KHK a Zastupitelstva KHK 

 

 Mgr. Táňa Šormova, členka Rady Královéhradeckého kraje 

 podala informaci o projednávaném bodu v Zastupitelstvu KHK, který předložil 

zastupitel Ing. Miroslav Uchytil a jehož výsledkem je usnesení Zastupitelstva 

KHK, kterým nesouhlasí se záměrem MŠMT ČR, aby byli žáci s lehkým 

mentálním postižením připraveni o možnost vzdělávání podle upraveného 

vzdělávacího programu ve speciálních třídách a zařazování pouze do tříd 

základních škol, kde zkomplikováním vyučovacích hodin může dojít ke snížení 

kvality výuky pro všechny žáky 

 má informace, že se k tomuto usnesení přidávají další kraje 

 

Diskuze: Josef Dušek, Ing. Luboš Panny 

 

 Mgr. Táňa Šormova podala informace o jednání tripartity, na kterém byly projednávány: 

 výsledky jednotných přijímacích zkoušek (CERMAT) 

 počty žáků škol zřizovaných Královéhradeckým krajem 

 jednání s řediteli odborných škol o možnosti navýšení finančních prostředků 

pro učitele odborných předmětů (v únoru 2016 proběhne jednání s řediteli středních 

škol, zaměstnavateli a panem hejtmanem) 

 hodnotily se prezentace škol 

 

 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

 

 

USNESENÍ VVZ/25/209/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 Informace radní Mgr. Táni Šormové o jednání tripartity Královéhradeckého kraje 

a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 7. 12. 2015 
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K bodu 7 

Různé, diskuze, závěr 
 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 14:00 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 21. 1. 2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Ing. Luboš Panny 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová 

V Hradci Králové dne 23. 12. 2015 


