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  Z á p i s 

 

z 11. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 27. února 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, Mgr. Lenka Borovičková, Josef Dušek, Mgr. Pavel Káňa, Mgr. Petr 

Kmoch, Ing. Zdeněk Kraus, Mgr. Libuše Livňanská, Jiří Říha, Aleš Svoboda, Pavel 

Škoda, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., PhDr. Michal Vávra, Mgr. Hana Žatečková, 

Mgr. Věra Žižková 

Omluveni: Mgr. Vladimír Blažej, Ing. Anna Maclová, Mgr. Bohumil Orel 

Tajemnice: Naděžda Pozlerová 

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

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

Mgr. Ladislav Groh, Ing. Růžena Ryglová, Josef Čepelka, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, 

DiS., Bc. Ondřej Knotek, PhDr. Václav Mrštík 

Nepřítomni: Bc. Bořek Kučera, Libor Dvořák 

 

 

Program: 

 

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

účasti hostů na jednání 

2. Informace o systému pedagogicko-psychlogického poradenství v Královéhradeckém kraji 

3. Rozšíření seznamu akcí projektu 13SMV02-0019 

4. Podmínky dotačního programu Královéhradeckého kraje s podtitulem 14SMP03 – Etická 

výchova ve školách 

5. Informace o jednotném zadání přijímacích zkoušek na gymnázia a lycea 

6. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za rok 

2012/2013 

7. Informace o posílení rozpočtu fondu rozvoje a reprodukce KHK pro školství pro rok 2014 

8. 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: 

 PhDr. Václava Mrštíka, ředitele Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého 

kraje, při projednávání bodu č. 2 

 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. 3 a 4  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
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Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/11/80/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

 

USNESENÍ VVZ/11/81/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast přizvaných hostů  

 PhDr. Václava Mrštíka, ředitele Pedagogicko-psychologické poradny 

Královéhradeckého kraje, při projednávání bodu č. 2 

 

 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. 3 a 4  

 

 

 

 předseda výboru navrhnul pana Pavla Škodu jako ověřovatele zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/11/82/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Pavla Škodu jako ověřovatele zápisu 

 

 

K bodu 2 

Informace o systému pedagogicko-psychlogického poradenství v Královéhradeckém kraji 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály: 

 Zpráva o činnosti systému pedagogicko-psychologického poradenství v Královéhradeckém 

kraji 

 Ekonomické informace o Pedagogicko-psychologické poradně Královéhradeckého kraje 

 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně podle stavu k 30. 9. 2013 

 

 předseda výboru uvedl bod jednání, představil ředitele školského zařízení a předal mu slovo 
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 PhDr. Václav Mrštík, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje, 

podal informace o: 

 systému výchovného poradenství v Královéhradeckém kraji 

 činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje 

 

V 14:20 hodin se dostavil na jednání výboru Mgr. Petr Kmoch. 

 

 Mgr. Táňa Šormová, členka Rady Královéhradeckého kraje, se dotázala, zda je dobré, když je 

jako např. v Náchodě v jedné budově speciálně pedagogické centrum a pracoviště 

pedagogicko-psychologické poradny 

 PhDr. Václav Mrštík odpověděl, že umístění obou těchto zařízení v jedné budově je velmi 

prospěšné  
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/11/83/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. se seznámil 

 s rozsahem činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje a dopady 

provozu tohoto zařízení na rozpočet Královéhradeckého kraje 

II. vyjadřuje 

 podporu zachování činnosti tohoto zařízení 

 

 

 

 

K bodu 3 

Rozšíření seznamu akcí projektu 13SMV02-0019 

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

 Důvodová zpráva 

 Žádost Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158 o přidání akce do projektu 

13SMV02-0019 

 Sdělení odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK k žádosti o změnu 

v realizaci projektu 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., vedoucí oddělení krajských dotací KÚ, vysvětlil důvody 

žádosti Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí o rozšíření seznamu akcí o Celostátní 

soutěž v psaní na klávesnici ZAV Přerov pro třetí ročníky a mladší.  
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/11/84/2014 
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Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit rozšíření seznamu akcí uvedených v projektu 

13SMV02-0019 o akci „Celostátní soutěž v psaní na klávesnici ZAV Přerov pro třetí ročníky 

a mladší“ 

 

 

K bodu 4 

Podmínky dotačního programu Královéhradeckého kraje s podtitulem 14SMP03 – Etická 

výchova ve školách 

 

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

 Důvodová zpráva 

 Podmínky dotačního programu 14SMP03 Etická výchova ve školách 

 

 

 Bc. Ondřej Knotek, referent oddělení krajských dotací KÚ 

 seznámil s podmínkami dotačního programu Královéhradeckého kraje s podtitulem 

Etická výchova ve školách 

 projekt bude financován jako dotační program Královéhradeckého kraje v oblasti 

prevence rizikového chování z rozpočtu KHK z kapitoly 48 v celkové výši 200.000 

Kč/rok 

 financování tohoto programu bude řešeno při první změně rozpočtu Královéhradeckého 

kraje v roce 2014 

 

 Mgr. Táňa Šormová uvedla historii financování a realizace projektů etické výchovy a vizi 

do budoucna. Informovala o jednání s doc. Vackem, děkanem Pedagogické fakulty Univerzity 

Hradec Králové.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/11/85/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podmínky dotačního programu 14SMP03 – 

Etická výchova ve školách a vyhlásit dotační program za předpokladu navýšení kap. 48 

Dotační fond v položce školství při 1. změně rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014 

o 200.000 Kč 

II. ukládá 

 zařadit projednání termínového kalendáře pro vyhlášený program na své jednání dne 26. 6. 

2014 

 

 

 

K bodu 5 

Informace o jednotném zadání přijímacích zkoušek na gymnázia a lycea 

 

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

 podala informaci o jednotných přijímacích zkouškách do oborů gymnázií a lyceí 
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 v prosinci 2013 byla podepsána se společností SCIO, s.r.o. Smlouva na pořízení, 

zhotovení a vyhodnocení testů pro testování žáků v rámci přijímacích zkoušek 

do gymnaziálních a lycejních oborů vzdělání ve středních školách zřizovaných 

Královéhradeckým krajem v roce 2014 

 cena za dílo byla stanovena na 208.530 Kč včetně DPH 

 jednotné přijímací zkoušky se týkají 21 škol (všech gymnázií a lyceí) 

 jednotné přijímací zkoušky mají pro obory víceletých gymnázií podobu testu z obecných 

studijních předpokladů 

 jednotné přijímací zkoušky mají pro obory čtyřletých gymnázií a lyceí se skládají z testu 

z českého jazyka a z testu z obecných studijních předpokladů 

 závěrečná analytická zpráva bude obsahovat i výsledky uchazečů, kteří skutečně nastoupili 

do 1. ročníků uvedených oborů 

 cílem jednotné přijímací zkoušky má být zejména zjištění úrovně přijímaných uchazečů 

do gymnaziálních lycejních oborů v rámci středních škol zřizovaných Královéhradeckým 

krajem 

 

 diskuze: Mgr. Kmoch, Mgr. Káňa, PhDr. Štěpán, Ph.D., Ing. Franc, Mgr. Borovičková, 

P. Škoda, PhDr. Vávra 

 

 Mgr. Šormová – v budoucnu se počítá se zavedením jednotné přijímací zkoušky u všech oborů 

vzdělání s maturitní zkouškou. I proto je již nyní zařazen test z obecných studijních 

předpokladů u gymnázií a lyceí. 

 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/11/86/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o jednotném zadání přijímacích zkoušek na gymnaziální a lycejní obory vzdělání 

ve středních školách zřizovaných Královéhradeckým krajem 

 

 

K bodu 6 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní 

rok 2012/2013 

Členům VVVZ byla dodatečně dne 21. 2. 2014 zaslána v elektronické podobě „Výroční zpráva 

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2012/2013“ 

 

 JUDr. Radmila Šulcová, vedoucí odboru školství KÚ, okomentovala obsah Výroční zprávy 

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2012/2013 (dále 

jen výroční zpráva) 
 

 Mgr. Táňa Šormová vyzvala členy výboru k přečtení výroční zprávy a požádala je o zaslání 

případných připomínek tajemnici výboru  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/11/87/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 znění Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za 

školní rok 2012/2013 

II. doporučuje  

 Radě Královéhradeckého kraje seznámit se zněním Výroční zprávy o stavu a rozvoji 

vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2012/2013 a předložit ji 

k projednání Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

 

 

 

 

K bodu 7 

Informace o posílení rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro školství pro rok 2014 

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

 Informace o navýšení rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro školství pro rok 

2014 

 Přehledné tabulky (2) - požadavky školství 2014 

 

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

informoval o připravovaném posílení rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého 

kraje pro školství (dále jen FRR) pro rok 2014 

 v rámci jednání o možném rozdělení výsledku hospodaření KHK z roku 2013 byly 

uplatněny požadavky školství na finanční krytí naléhavých, dosud neřešených výdajů 

spojených s reprodukcí majetku kraje ve školství 

 byla přislíbena částka 20 mil. Kč. Její přidělení by vedlo k navýšení rozpočtu FRR 

z částky 25,8 mil. Kč na 45,8 mil. Kč 

 rozpis by měl být součástí 1. změny rozpočtu kraje pro rok 2014 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/11/88/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o posílení rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 

2014 
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K bodu 8 

Různé, diskuze, závěr 

 Mgr. Hana Žatečková informovala o krajském kole Puškinova památníku, které se bude konat 

20. 3. 2014 v Divadle Drak. Zúčastní se ho žáci základních a středních škol. 
 

 

 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 15:50 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 10. 4. 2014 v zasedací místnosti KÚ 

Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Pavel Škoda 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 

V Hradci Králové dne 6. 3. 2014 


