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Z á p i s 

 

z 28. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje,  

konaného dne 28. dubna 2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Albrechta z Vadštejna 9-

P1.906 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 

Přítomni: Ing. Jiří Franc, Mgr. Vladimír Blažej, Josef Dušek, Mgr. Pavel Káňa, 

Ing. Anna Maclová, Mgr. Bohumil Orel, Ing. Luboš Panny, Jiří Říha, Pavel Škoda, 

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

Mgr. Věra Žižková  

Omluveni: Ing. Zdeněk Kraus, Aleš Svoboda 

Nepřítomni: Mgr. Lenka Borovičková, Mgr. Petr Kmoch 

Tajemnice: Mgr. Jindřiška Smejkalová (omluvena) 

 

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

Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., 

Mgr. Martin Horák, Ing. Růžena Ryglová, Josef Čepelka, Mgr. Soňa Holá (omluvena), 

Bc. Ondřej Knotek, Naděžda Pozlerová, Mgr. Daniel Horáček 

Nepřítomni: Mgr. Ladislav Groh, Libor Dvořák, Bc. Bořek Kučera  

 

 

Program: 

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

účasti hostů na jednání  

2. Mimořádné účelové příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným 

Královéhradeckým krajem v oblasti “Vzdělávání“ a “Prevence rizikového chování“ 

pro rok 2016  

3. Změna termínu jednání hodnotící komise pro dotační programy roku 2016 v oblastech 

vzdělávání a prevence rizikového chování 

4. Stav speciálního školství v Královéhradeckém kraji a možnosti vývoje 

5. Projednání návrhu na rozšíření opatření na podporu oborů středního vzdělání s výučním 

listem  

6. Informace o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2016 v působnosti 

Královéhradeckého kraje 

7. 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 je způsobilý se usnášet; přítomno bylo 13 členů výboru. 

 

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

doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění programu. Dále upozornil na administrativní chybu 
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v programu pozvánky v bodu č. 2, kde má být místo „Sport a tělovýchova“ uvedeno „ Prevence 

rizikového chování“. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 13    

Proti: 0   

Zdržel se:0  

 

USNESENÍ VVZ/28/227/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 

Předseda výboru navrhl účast Bc. Ondřeje Knotka a Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS. 

při projednávání bodu č. 2 „Mimořádné účelové příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím 

zřízeným Královéhradeckým krajem v oblasti “Vzdělávání“ a “Prevence rizikového chování“ 

pro rok 2016“ a bodu č. 3 „Změna termínu jednání hodnotící komise pro dotační programy roku 

2016 v oblastech vzdělávání a prevence rizikového chování“. Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. se 

dostaví později, protože je na jednání výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva KHK.  

Předseda výboru dále navrhl účast Mgr. Daniela Horáčka při projednávání bodu č. 4 „Stav 

speciálního školství v Královéhradeckém kraji a možnosti vývoje“ a paní Naděždy Pozlerové 

po dobu jednání výboru. 

Dále předseda výboru omluvil tajemnici výboru Mgr. Jindřišku Smejkalovou a určil paní Naděždu 

Pozlerovou jako zapisovatelku na jednání výboru. 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13   

Proti: 0   

Zdržel se: 0  

 

USNESENÍ VVZ/28/228/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 - účast Bc. Ondřeje Knotka a Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS. při projednávání bodu 

č. 2 „Mimořádné účelové příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným 

Královéhradeckým krajem v oblasti “Vzdělávání“ a “Prevence rizikového chování“ 

pro rok 2016“ a bodu č. 3 „Změna termínu jednání hodnotící komise pro dotační 

programy roku 2016 v oblastech vzdělávání a prevence rizikového chování“ 

- účast Mgr. Daniela Horáčka při projednávání bodu č. 4 „Stav speciálního školství 

v Královéhradeckém kraji a možnosti vývoje“ a Naděždy Pozlerové po dobu jednání 

výboru 

- určil paní Naděždu Pozlerovou jako zapisovatelku na jednání výboru 
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Předseda výboru navrhl Ing. Annu Maclovou jako ověřovatelku zápisu. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 13   

Proti: 0   

Zdržel se: 0   

 

USNESENÍ VVZ/28/229/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Ing. Annu Maclovou jako ověřovatelku zápisu  

 

 

K bodu 2 

Mimořádné účelové příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným 

Královéhradeckým krajem v oblasti “Vzdělávání“ a “Prevence rizikového chování“ pro rok 

2016  

 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály týkající se mimořádných účelových 

příspěvků na provoz, určeným pro příspěvkové organizace zřízené Královéhradeckým krajem. 

Předseda výboru vyzval Bc. Ondřeje Knotka k podání informací. 

 Bc. Ondřej Knotek, odborný referent oddělení krajských dotací, podal informace 

k předloženému materiálu: 

 žádosti o mimořádný účelový příspěvek se mohly podávat od 8. 2. 2016 do 29. 2. 

2016 

 bylo podáno 43 žádostí, z toho pro oblast vzdělávání 21 a pro oblast prevence 

rizikového chování 22 (jedna žádost nezískala dostatečný počet bodů) 

 žádosti byly zpracovány a vyhodnoceny v souladu s Pravidly pro poskytování 

mimořádných účelových příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným 

Královéhradeckým krajem 

 výsledný návrh hodnocení jednotlivých žádostí včetně návrhu mimořádného 

účelového příspěvku jednotlivým žadatelům je pro oblast vzdělávání uveden 

v příloze č. 1 a pro oblast prevence rizikového chování v příloze č. 2 

 pro oblast vzdělávání bylo alokováno 550 000 Kč  

 pro oblast prevence rizikového chování bylo alokováno 400 000 Kč (rozděleno 

300 000 Kč); 100 000 Kč využít v dotačních programech oblast prevence 

rizikového chování 

 

Diskutující: PhDr. Michal Vávra 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: Pro: 13   

Proti: 0   

Zdržel se: 0  
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USNESENÍ VVZ/28/230/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal   

 návrh hodnocení žádostí o mimořádný účelový příspěvek, včetně návrhu výše mimořádného 

účelového příspěvku jednotlivým žadatelům o tento příspěvek 

II. souhlasí 

 s návrhem hodnocení žádostí o mimořádný účelový příspěvek, včetně návrhu výše 

mimořádného účelového příspěvku jednotlivým žadatelům o tento příspěvek, uvedeným 

v příloze č. 1 a 2 

III. doporučuje 

 předložit Radě Královéhradeckého kraje k projednání návrh hodnocení žádostí o mimořádný 

účelový příspěvek, včetně návrhu výše mimořádného účelového příspěvku jednotlivým 

žadatelům o tento příspěvek, uvedeným v příloze č. 1 a 2 

 

 

 

K bodu 3 

Změna termínu jednání hodnotící komise pro dotační programy roku 2016 v oblastech 

vzdělávání a prevence rizikového chování 

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál s žádostí o změnu termínu jednání 

hodnotící komise pro dotační programy roku 2016. 

 

 Bc. Ondřej Knotek informoval o důvodech změny termínu jednání hodnotící komise 

pro dotační programy v oblastech vzdělávání a prevence rizikového chování. S ohledem 

na červnové jednání Zastupitelstva KHK je nutné posunout o 14 dnů termín jednání 

komise, a to v rozmezí 16. – 20. 5. 2016 

 předseda výboru navrhnul nový termín jednání komise na čtvrtek 19. 5. 2016 od 12:00 

hodin. Jednání hodnotící komise se uskuteční v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 

(zasedací místnost Rady KHK). Dále navrhnul zrušit usnesení VVV/25/206/2015 – část 

III., kterým byl schválen 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 

 Mgr. Bohumil Orel se omluvil na jednání hodnotící komise dne 19. 5. 2016, jednání 

hodnotící komise dne 19. 5. 2016 od 12:00 hodin se zúčastní pan Jiří Říha, který byl 

schválen jako náhradník 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13   

  Proti:  0  

Zdržel se: 0  
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USNESENÍ VVZ/28/231/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 I ruší 

 usnesení VVZ/25/206/2015 ze dne 17. 12. 2015 - část III. 

II. projednal 

 návrh na změnu termínu jednání hodnotící komise pro dotační programy roku 2016 

v dotačních oblastech „Vzdělávání“ a „Prevence rizikového chování“ 

III. schvaluje 

 nový termín jednání hodnotící komise pro dotační programy roku 2016 v dotačních oblastech 

„Vzdělávání“ a „Prevence rizikového chování“ na 19. 5. 2016 od 12:00 hodin 

 

 

 

K bodu 4 

Stav speciálního školství v Královéhradeckém kraji a možnosti vývoje 

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál „Stav speciálního školství 

v Královéhradeckém kraji a možnosti vývoje“. 

 Mgr. Daniel Horáček, odborný referent středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, formou 

prezentace podal informace o stavu speciálního školství v Královéhradeckém kraji  

 

 na základě § 181 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je kraj 

povinen mj. zajistit vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami prochází 

v důsledku legislativních změn od minulého roku zásadními změnami 

 novelou § 16 školského zákona Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy systematicky 

a intenzivně zavádí společné (inkluzivní) vzdělávání dětí, žáků a studentů, čímž jim 

nastoluje rovný přístup ke vzdělávání všem v rámci v ČR 

 ve školním roce 2015/2016 je vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami v souladu s „původním“ § 16 školského zákona a vyhláškou č. 73/2005 Sb., 

o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků 

a studentů mimořádně nadaných a dalšími souvisejícími právními předpisy 

 za děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami jsou podle školského 

zákona pokládáni děti, žáci a studenti se zdravotním postižením, se zdravotním 

znevýhodněním a sociálním znevýhodněním 

 speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno: 

a) formou individuální integrace (v běžné třídě v běžné škole) 

b) formou skupinové integrace (ve speciální třídě v běžné škole) 

c) ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, nebo 

d) kombinací forem uvedených pod písmeny a) až c) 

 podle stavu k 30. 9. 2015 je: 

 počet dětí v mateřských školách v KHK celkem: 19 876, z toho je ve speciálních 

třídách 655 dětí a 187 dětí integrovaných v běžných třídách 

 počet žáků v základních školách v KHK celkem: 47 052, z toho je ve speciálních 

třídách 1 722 žáků a 4 022 žáků je integrovaných v běžných třídách 

 počet žáků ve středních školách v KHK celkem: 23 016 (jsou započítáni i žáci 

nižších stupňů víceletých gymnázií), z toho je ve speciálních třídách 835 žáků a 652 

žáků je integrovaných v běžných třídách 
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 možnosti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami po 1. 9. 

2016: 

a) v běžné škole a běžné třídě 

b) v běžné škole, ve třídě (oddělení, studijní skupině) podle odst. 9 § 16 školského zákona 

c) ve škole zřízené podle odst. 9 § 16 školského zákona (dříve speciální, praktická) 

Základní školy musí být zřizovány podle druhu znevýhodnění (postižení) uvedeném 

v odst. 9 § 16 školského zákona, tzn., že školy budou muset být jednodruhové. 

 prezentace bude přílohou zápisu z jednání výboru 

 

 

Diskutující:  Ing. Anna Maclová, Ing. Václav Jarkovský, Ing. Luboš Panny, Mgr. Vladimír Blažej, 

JUDr. Radmila Šulcová, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Pavel Káňa 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13   

  Proti:  0  

Zdržel se: 0  

 

 

USNESENÍ VVZ/28/232/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 stav speciálního školství v Královéhradeckém kraji a možné varianty vývoje v této oblastí 

v období po 1. 9. 2016  

 

 

K bodu 5 

Projednání návrhu na rozšíření opatření na podporu oborů středního vzdělání s výučním 

listem  

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál „Projednání návrhu na rozšíření 

opatření na podporu oborů středního vzdělání s výučním listem o obor vzdělání 31-54-H/01 Krejčí 

s účinností od 1. 9. 2016“. 

 

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

informoval o žádosti ředitele Střední školy gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo 

nám. 2, o zařazení oboru vzdělání 31-54-H/01 Krejčí mezi tzv. „podporované obory“. 

V Královéhradeckém kraji mají obor krejčí zapsán v rejstříku škol a školských zařízení 

dvě krajské střední školy a to: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo 

nám. 2 a Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197. 

V Královéhradeckém kraji v oboru krejčí vzdělávají žáky pouze ve střední škole v Nové 

Pace. Ve střední škole v Červeném Kostelci vzdělávali naposledy žáky v oboru krejčí 

ve školním roce 2008/2009 a s účinností od 1. 9. 2016 mají obor krejčí vymazán z rejstříku 

škol a školských zařízení.  

 

Diskutující:  Ing. Anna Maclová 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11   

  Proti: 1   

Zdržel se: 1  
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USNESENÍ VVZ/28/233/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 zařadit obor vzdělání 31-58-H/01 Krejčí do systému podpory žáků vybraných oborů vzdělání 

poskytujících střední vzdělání s výučním listem s účinností od 1. 9. 2016 

 

 

K bodu 6 

Informace o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2016 v působnosti 

Královéhradeckého kraje 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály:  

 Informace o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2016 v působnosti 

Královéhradeckého kraje 

 Přehled úprav/dofinancování rozpočtu mzdových prostředků r. 2016 – dotace na přímé 

NIV 

 

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

informace o rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2016. Dotace na tzv. 

přímé výdaje na vzdělávání tvoří převážnou část finančních zdrojů škol. Rozpis 

a uvolňování státních účelových dotací představují výkon přenesené působnosti krajského 

úřadu. Nutné dofinancování normativně stanoveného rozpočtu mzdových prostředků však 

zatěžuje rozpočet a je jedním z kritérií pro optimalizaci. 

MŠMT v lednu předalo odboru školství KÚ KHK ukazatele rozpočtu přímých výdajů 

na vzdělávání škol a školských zařízení zřízených obcemi a krajem pro rok 2016. Celkový 

objem dotace činí 4 649 948 tis. Kč. 

Odbor školství KÚ KHK stanovil organizacím ukazatele ve výši celoročních limitů pro rok 

2016. V první etapě zpracování šlo o ukazatele rozepsané normativně, pozdější změny 

byly provedeny na základě projednání rozpočtu s organizacemi. V předloženém materiálu 

jsou obsaženy bližší podrobnosti. 

 

Diskutující: Ing. Jiří Franc 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13   

  Proti:  0  

Zdržel se: 0  

 

 

USNESENÍ VVZ/28/234/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. bere na vědomí  

 zprávu o rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2016 školám  

a školským zařízením v působnosti Královéhradeckého kraje 
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K bodu 7 

Různé, diskuze, závěr 
 

 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 15:30 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 19. května 2016 od 14:00 hodin v zasedací 

místnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.  

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Ing. Anna Maclová 

 předseda výboru      ověřovatelka zápisu 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová 

V Hradci Králové dne 4. května 2016 


