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Z á p i s 

 

z 31. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje,  

konaného dne 25. srpna 2016 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, Mgr. Vladimír Blažej, Mgr. Pavel Káňa, Ing. Zdeněk Kraus, 

Ing. Luboš Panny, Pavel Škoda, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Hana Žatečková  

Omluveni:   Mgr. Lenka Borovičková, Josef Dušek, Mgr. Petr Kmoch, Ing. Anna Maclová, 

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

Mgr. Věra Žižková 

Nepřítomni:   
Tajemnice:    Mgr. Jindřiška Smejkalová 

 

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

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

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

(omluven), Bc. Bořek Kučera, Libor Dvořák, Ing. Bc. Hana Rubáčková, Mgr. Pavel 

Kavalír, Ing. Vilém Maur 

Nepřítomni:    
 

 

Program: 

 

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

účasti hostů na jednání  

2. Podpora vytvoření Center odborné přípravy v Královéhradeckém kraji 

3. Aktuální stav realizace projektu KAP – Rámec pro podporu infrastruktury  

4. Realizace školských projektů v rámci IROP 2.4 

5. 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 přítomné. Předseda výboru konstatoval, 

že výbor není způsobilý se usnášet; při zahájení bylo přítomno pouze 6 členů výboru, ve 14:15 

hodin se na jednání výboru dostavil Mgr. Pavel Káňa a ve 14:20 hodin Ing. Luboš Panny; na 

jednání výboru tedy bylo přítomno celkem 8 členů výboru. 

 

Předseda výboru seznámil členy výboru s programem jednání a vyzval je k jeho případnému 

doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění programu. 
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Předseda výboru navrhl účast hostů přizvaných na jednání výboru:  

- Ing. Bc. Hanu Rubáčkovou, ředitelku Střední odborné školy veterinární, Hradec Králové – 

Kukleny, Pražská 68, při projednávání bodu č. 2, 

- Mgr. Pavla Kavalíra, vedoucího oddělení evropských grantů, ORG KÚ KHK, při 

projednávání bodu č. 3,  

- Ing. Viléma Maura, projektového manažera, Centrum investic, rozvoje a inovací, při 

projednávání bodu č. 4.  

Přítomní členové návrh předsedy odsouhlasili bez výhrad. 

 

 

Předseda výboru navrhl paní Mgr. Hanu Žatečkovou jako ověřovatele zápisu. 

Přítomní členové návrh předsedy odsouhlasili bez výhrad. 

 

 

 

K bodu 2 

Podpora vytvoření Center odborné přípravy v Královéhradeckém kraji  
Předseda výboru přizval k jednání Ing. Bc. Hanu Rubáčkovou a zároveň vyzval Mgr. Miloše 

Kosinu k předání informací ohledně podpory Center odborné přípravy (dále jen COP) v rámci 

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství. 

 

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

 informoval o účelu podpory COP, která má vést ke zvýšení kvality odborného 

vzdělávání a klade si za cíl seznámit žáky SŠ a studenty VOŠ s rezortními obory 

vzdělání (např. zemědělství, lesnictví, zahradnictví, veterinářství, potravinářství, 

vinařství a rybářství) a nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky; 

 zaměřil se na kritéria výběru škol - za Královéhradecký kraj bylo nominováno 

celkem 5 středních škol splňujících kritéria stanovená Ministerstvem zemědělství; 

nominovány byly školy, které se z pohledu kraje jeví jako perspektivní, poskytují 

provazbu na strategii rozvoje regionálního školství, mají absolventy žádané na trhu 

práce, disponují zázemím pro odborný výcvik, případně vyučují unikátní obor 

s nadregionálním přesahem a podílejí se na dalším vzdělávání; 

nominace škol:  

o Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola 

o Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 

o Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a 

klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 

o Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná 

škola, Hořice 

o Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68; 

 uvedl střední školy, kterým byla finanční podpora udělena; tyto byly vybrány dne 

17. 5. 2016 komisí složenou ze zástupců Ministerstva zemědělství, Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, Společnosti mladých agrárníků ČR, Agrární 

komory ČR, Zemědělského svazu ČR a Asociace krajů ČR: 

o Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola 

o Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a 

klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 

o Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68. 

 

Následně byla vyzvána Ing. Bc. Hana Rubáčková k podání bližších informací k získané podpoře. 
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 Ing. Bc. Hana Rubáčková, ředitelka Střední odborné školy veterinární, Hradec Králové – 

Kukleny, Pražská 68, 

 vyjádřila poděkování odboru školství KÚ KHK a vedení kraje za veškerou 

součinnost, která byla nutná pro získání podpory COP ze strany Ministerstva 

zemědělství;  

 shrnula proces předcházející a vedoucí k získání finanční podpory – v rámci 

přípravného procesu zahájeného již v r. 2014 Ministerstvem zemědělství pro účely 

tvorby Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 byly 

zmapovány reálné potřeby škol s relevantním odborným zaměřením; podporu v r. 

2016 získává 30 vybraných škol působících na území České republiky; celková 

alokace činí 50 milionů Kč; 

 zdůraznila spolupráci školy se „školními závody“ (AGRO Chomutice, a. s. a 

Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s. r. o.). 

 

Diskutující: 

 Ing. Zdeněk Kraus zmínil neúspěšnou nominaci Gymnázia, střední odborné školy, 

středního odborného učiliště a vyšší odborné školy, Hořice. 

 

 

 

K bodu 3 

Aktuální stav realizace projektu KAP – Rámec pro podporu infrastruktury  

Předseda výboru vyzval Mgr. Pavla Kavalíra k podání obecného přehledu k realizaci strategického 

projektu KAP.  

 

 Mgr. Pavel Kavalír, vedoucí oddělení evropských grantů, ORG KÚ KHK,  

 informoval o stavu realizace projektu KAP (celým názvem: Krajský akční plán 

rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji), jehož cílem je strategicky 

zefektivnit čerpání prostředků z evropských fondů na podporu středních a vyšších 

odborných škol; 

 upozornil na: současnou tvorbu analytické a návrhové části koncepčního 

dokumentu „KAP“; existenci a činnost 4 tematických platforem věnujících se 

prioritním tématům (kariérovému poradenství, rozvoji kompetencí k podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě, polytechnickému a odbornému vzdělávání, dalšímu 

profesnímu vzdělávání, spolupráci škol a zaměstnavatelů, rozvoji infrastruktury SŠ 

a VOŠ, společnému vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, klíčovým 

kompetencím); existenci a činnost odborných minitýmů fungujících při 

jednotlivých platformách; vzájemnou spolupráci odboru regionálního rozvoje, 

evropských grantů a dotací, odboru školství a Centra investic, rozvoje a inovací; 

Souhrnný rámec je k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR (www.uzemnidimenze.cz) 

 podrobněji zmínil postup při sestavování a schvalování Souhrnného rámce pro 

investice do infrastruktury v Královéhradeckém kraji (zkráceně Souhrnný rámec), 

sestávajícího se z prioritních projektových záměrů SŠ a VOŠ dle jednotlivých 

zřizovatelů škol (tj. krajských, církevních a soukromých škol); první možnost 

aktualizace Souhrnného rámce po 6 měsících od schválení; 

 upozornil na nejbližší plánované aktivity, kterými jsou: připomínkování dokumentu 

„KAP“ v rámci dílčích minitýmů (předpoklad: září – říjen 2016); představení 

dokumentu v rámci setkání platforem (předpoklad: listopad – prosinec 2016); 

postoupení dokumentu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(předpoklad: přelom r. 2016 a 2017). 
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K bodu 4 

Realizace školských projektů v rámci IROP 2.4 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály. 

 

 Ing. Vilém Maur, projektový manažer, Centrum investic, rozvoje a inovací,  

 představil aktualizovanou verzi prezentace k čerpání finanční podpory na školské 

projekty v rámci IROP 2.4, tj. k vyhlášené výzvě č. 32 Infrastruktura středních škol 

a vyšších odborných škol určené pro sociálně nevyloučené lokality; vyhlášené 

výzvě č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol určené pro 

sociálně vyloučené lokality a připravované výzvě č. 65 Regionální vzdělávání ITI; 

 zmínil hlavní aktivity podporované v rámci IROP 2.4, bodovací kritéria a 

prioritizované projekty v rámci výše uvedených výzev. 

Obecné informace: 
o Výzva č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

• kolová výzva: 20. 5. 2016 – 18. 11. 2016 

• celková alokace: 393 milionů Kč 

• způsobilé náklady: 1 – 99 milionů Kč 

• podmíněnost zařazení v KAP a vazby na klíčové kompetence (přírodovědné obory, 

technické a řemeslné obory, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi 

• sociálně nevyloučené lokality (cca 30 % území ČR) 

o Výzva č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

• kolová výzva: 20. 5. 2016 – 18. 11. 2016 

• celková alokace: 917 milionů Kč 

• způsobilé náklady: 1 – 99 milionů Kč 

• podmíněnost zařazení v KAP a vazby na klíčové kompetence (přírodovědné obory, 

technické a řemeslné obory, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi 

• sociálně vyloučené lokality (cca 70 % území ČR) 

o Výzva č. 65 Regionální vzdělávání ITI 

• 11/2016 - 06/2023 

• Hradecko-Pardubická aglomerace 

o Hlavní podporované aktivity 

• stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení 

kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových 

kompetencích (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné 

obory a práce s digitálními technologiemi) 

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování 

bezbariérovosti školy 

• zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je 

prokazatelný nedostatek těchto kapacit. 

 

Diskutující: 

 PhDr. Michal Vávra upozornil na nepoměr projektů postoupených do Souhrnného rámce 

v rámci výzvy č. 32 pro sociálně nevyloučené lokality a výzvy č. 33 pro sociálně 

vyloučené lokality v poměru k finanční alokaci na jednotlivé výzvy; 30 % z celkové 

alokace ve výši 393 mil. Kč na sociálně nevyloučené lokality, kde je zařazen pouze 1 

projekt a 70 % z celkové alokace ve výši 917 mil. Kč na pro sociálně vyloučené lokality, 

kde je zařazeno více jak 30 projektů. Do diskuze k podmínkám výzev a sociálně 

vyloučených či nevyloučených lokalit se zapojil Mgr. Pavel Káňa. Následně se k diskuzi 

k nepoměru záměrů zařazených do Strategického rámce dle jednotlivých zřizovatelů 

zapojila i Mgr. Táňa Šormová a Mgr. Vladimír Blažej.  Ing. Vilém Maur sdělil, že v době 

příprav projektových záměrů nebyly ze strany Ministerstva regionálního rozvoje ani 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy avizovány podmínky plánované pro 

vyhlášení výzev, nebylo tedy možné předpokládat, že výzvy budou vyhlášeny s ohledem 

na sounáležitost k sociálně nevyloučeným či vyloučeným lokalitám. Mgr. Pavel Kavalír 

upřesnil přístup Královéhradeckého kraje při výběru záměrů do Strategického rámce a jeho 

schvalovací proces: jednotlivé projektové záměry SŠ a VOŠ byly prioritizovány 
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příslušnými zřizovateli podle naléhavosti a objemu finančních prostředků na 

předfinancování a spolufinancování, následně byl souhrn záměrů projednán na Pracovní 

skupině Vzdělávání a jeho konečná verze byla schválena Regionální stálou konferencí. 

 

 

 

K bodu 5 

Různé, diskuze, závěr 

 

 Ing. Jiří Franc zmínil předpoklad změn v rámci navyšování či eliminace jednotlivých 

oborů s ohledem na graf mapující vliv finanční podpory Královéhradeckého kraje 

vyplácené žákům vybraných oborů ve školním roce 2015/2016 na rozhodování uchazečů 

při volbě oboru, který zpracovala Naděžda Pozlerová. 

 Mgr. Táňa Šormová popřála všem členům výboru úspěšný nový školní rok. 

 Ing. Jiří Franc informoval přítomné o konání 32. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a 

zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se uskuteční dne 22. září 

2016, včetně případné možnosti konání závěrečného jednání od cca 12:00 hodin mimo 

prostory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 15:27 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 22. září 2016 od 14:00 hodin (případně 12:00 

hodin).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Mgr. Hana Žatečková 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová 

V Hradci Králové dne 05. 09. 2016 


