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Z á p i s 

 

z 19. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 17. prosince 2018 od 11:00 hodin 

v restauraci Pod Terasami na adrese Opletalova 328/3, 500 03 Hradec Králové 

 

Přítomni: Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše 

Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra 

Svatošová, JUDr. Dita Vávrová, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, Mgr. Petr Vysuček 

Omluveni:      Petra Horváthová, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Táňa Šormová, 

PhDr. Michal Vávra 

Nepřítomni:   

Tajemnice:     Mgr. Jindřiška Smejkalová 

Přizváni: Mgr. Martina Berdychová, Ing. Radka Dušková, PaedDr. Markéta Stuchlíková, 

Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Alena Svátková (omluvena), Ing. Václav Jarkovský, 

RNDr. Jiří Ort, Ing. Markéta Cermanová (omluvena), Mgr. Martin Horák, 

Mgr. Eva Kastnerová, Bc. Monika Boháčková  

Členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje:  

 

Program: 

 

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

účasti hostů na jednání 

 

2. Schválení Výroční zprávy o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2018 

 

3. Návrhy témat pro jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje pro rok 2019 

 

4. Různé, diskuze 

 

5. Závěrečné posezení včetně poledního menu 
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K bodu 1 

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

účasti hostů na jednání  

 

Předsedkyně výboru Mgr. Edita Vaňková zahájila 19. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 11:10 hodin v restauraci Pod 

Terasami na adrese Opletalova 328/3, 500 03 Hradec Králové, a následně jej celé řídila. 

Konstatovala, že výbor je usnášení schopný; přítomno bylo 8 členů výboru. 

Předsedkyně výboru omluvila z účasti nepřítomné členy a hosty, kteří se z důvodu pracovní 

vytíženosti nemohli na jednání dostavit; dále informovala přítomné o zdržení Mgr. Libuše 

Friedlové a Mgr. Roberta Nováka. 

 

Následně předsedkyně výboru seznámila členy s programem jednání a vyzvala přítomné členy 

k případnému doplnění programu.  

 

Nebyl podán návrh na doplnění programu a bylo přistoupeno ke schválení předložené verze 

programu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:    8 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/19/204/2018 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání: 

 

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

a schválení účasti hostů na jednání 

 

2. Schválení Výroční zprávy o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2018 

 

3. Návrhy témat pro jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2019 

 

4. Různé, diskuze 

 

5. Závěrečné posezení včetně poledního menu 
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Předsedkyně výboru se dotázala Ing. Jiřího France, zda se ujme postu ověřovatele zápisu; 

tento souhlasil.  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:     8   

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/19/205/2018 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Ing. Jiřího France jako ověřovatele zápisu  

 

 

 

 

K bodu 2 

Schválení Výroční zprávy o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2018 

 

Předsedkyně výboru seznámila přítomné se způsobem zpracování Výroční zprávy o činnosti 

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

za rok 2018; uvedla důležitá fakta a informace, které zpráva obsahuje, shrnula dosavadní 

celoroční práci výboru, jeho úspěšné či méně úspěšné činnosti a seznámila přítomné 

s nejdůležitějšími fakty.   

 

Rovněž informovala přítomné o doporučeném obsahu celoroční zprávy a jejím schvalování 

ve výboru, a to na základě Usnesení ZK/17/1359/2018 Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje. Toto usnesení doporučuje:  

- sjednotit formální část roční zprávy základní osnovou (např. pro koho je zpráva určena, 

složení výboru, počet jednání v daném roce, účast členů, počet přijatých stanovisek, 

počet stanovisek výboru předkládaných do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

a výsledné stanovisko Zastupitelstva Královéhradeckého kraje k danému bodu (přijato, 

nepřijato apod.) 

- schválit roční zprávu výboru příslušným výborem 

- v rámci předkládacích návrhů k bodům určeným k projednání v Zastupitelstvu 

Královéhradeckého kraje uvádět, zda daný bod byl či nebyl projednán v příslušném 

výboru, termín projednání a výsledné stanovisko příslušného výboru k danému bodu. 

Výše uvedený obsah v mnohém odpovídá obsahu, resp. struktuře zpracování zprávy o činnosti 

za rok 2018 předkládané členům výboru ke schválení s výjimkou uvedení počtu stanovisek 
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předložených Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje v roce 2018 a počtu stanovisek výboru 

zohledněných Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje v roce 2018, neboť tyto počty je 

obtížné zpětně stanovit vzhledem k objemnému množství materiálu (nejen z odboru školství) 

projednávaného ve výboru a variabilitě návrhů usnesení, o kterých bylo hlasováno (upravené 

návrhy, protinávrhy, přijatá a nepřijatá usnesení apod.). Předpokládá se však, že na základě 

doporučujícího stanoviska Zastupitelstva Královéhradeckého kraje budou v budoucnu tyto 

počty také ve větší či menší míře zohledňovány.  
 

 

Předsedkyně dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: Pro:        8 

Proti:        0 

Zdržel se:       0 

 

USNESENÍ VVZ/19/206/2018 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 Výroční zprávu o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2018 

II. schvaluje 

 Výroční zprávu o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2018 

 

 

 

K bodu č. 3 

Návrhy témat pro jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje pro rok 2019 

 

Návrhy témat pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2019 

 

Již na předchozím jednání výboru předsedkyně předložila k diskuzi návrhy témat pro jednání 

výboru v roce 2019 a požádala je o jejich doplnění s tím, že všechna témata budou považována 

za průřezová a budou řešena v návaznosti na materiály předkládané výboru k projednání, 

tj. nemusí být nutně řešena samostatně jako témata jednotlivá.  

 

Členové výboru se shodli na níže uvedených tématech, která považovali za důležitá, zajímavá 

či natolik aktuální, že je vhodné, případně nutné se jimi v roce  2019 zabývat: 
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 Aktuální informace o/ze školství Královéhradeckého kraje 

 Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 

 Informace o středních školách zřizovaných Královéhradeckým krajem 

 Informace o stipendijních programech  

 Informace o školách zřizovaných dle § 16 odst. 9 školského zákona 

 Informace o školských poradenských zařízeních 

 Informace o dětských domovech  

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

rok 2017/2018 

 Optimalizační návrhy 

 Spolupráce středních škol a vyšších odborných škol se zaměstnavateli  

 

 Dotační programy 

 Mimořádné účelové příspěvky (MUP) na podporu projektů v oblasti vzdělávání, etické 

výchovy, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit, sportu a tělovýchovy, 

regionálních soutěží a polytechnické výchovy  

 Vyhodnocení Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

v Královéhradeckém kraji z období 2014–2018 

 Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Královéhradeckém 

kraji na období 2019-2023 

 Informace o systému organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji       

 Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání 

 

 Dotace na individuální účel 

 EU projekty z oblasti školství, vzdělávání a regionálního rozvoje  

o Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP) 

o Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji (I-KAP) 

o další 

 

 Rozpočet odvětví školství ve stávajícím roce a příprava rozpočtu na následující 

kalendářní rok 

o Ekonomické aspekty provozu sítě škol zřizovaných Královéhradeckým krajem 

o Rozpis rozpočtu dotace na přímé neinvestiční výdaje (NIV)  

o Příprava rozpočtu na rok 2020 

 

 Vývoj na trhu práce v Královéhradeckém kraji 

 Informace o činnosti Královéhradeckého inspektorátu České školní inspekce, 

informace ke kvalitě a efektivitě vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky  
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Témata doplněná ze strany členů výboru v průběhu 18. jednání: 

 Vyhodnocení optimalizačních kroků v Královéhradeckém kraji z hlediska 

ekonomického, materiálního a personálního zajištění; včetně nákladů na splynutí (5x) 

a sloučení (5x) škol 

 „Úspěchy a posuny“ v oblasti školství Královéhradeckého kraje z hlediska materiálně-

technického zabezpečení (investice do škol…) 

 Ožehavá témata krajského školství – co je třeba řešit, kam investovat… 

 

Další návrhy témat nebyly podány. 

 

Předsedkyně dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil Mgr. Petr Hamáček. 

 

Jeden ze členů výboru se hlasování nezúčastnil. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        8 

Proti:      0 

Zdržel se:     0 

 

USNESENÍ VVZ/18/207/2018 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 
 

návrhy témat pro jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2019 

II. schvaluje  
návrhy témat pro jednání výboru pro Výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2019, které budou považovány 

za průřezové a budou řešeny v návaznosti na materiály předkládané výboru 

k projednání: 

 

 Aktuální informace o/ze školství Královéhradeckého kraje 

 Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 

 Informace o středních školách zřizovaných Královéhradeckým krajem 

 Informace o stipendijních programech  

 Informace o školách zřizovaných dle § 16 odst. 9 školského zákona 

 Informace o školských poradenských zařízeních 

 Informace o dětských domovech  

 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji 

za školní rok 2017/2018 
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 Optimalizační návrhy 

 Spolupráce středních škol a vyšších odborných škol se zaměstnavateli  

 

 Dotační programy 

 Mimořádné účelové příspěvky (MUP) na podporu projektů v oblasti vzdělávání, 

etické výchovy, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit, sportu 

a tělovýchovy, regionálních soutěží a polytechnické výchovy  

 Vyhodnocení Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

v Královéhradeckém kraji z období 2014–2018 

 Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

v Královéhradeckém kraji na období 2019-2023 

 Informace o systému organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji       

 Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání 

 

 Dotace na individuální účel 

 EU projekty z oblasti školství, vzdělávání a regionálního rozvoje  

o Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP) 

o Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji (I-KAP) 

o další 

 

 Rozpočet odvětví školství ve stávajícím roce a příprava rozpočtu na následující 

kalendářní rok 

o Ekonomické aspekty provozu sítě škol zřizovaných Královéhradeckým 

krajem 

o Rozpis rozpočtu dotace na přímé neinvestiční výdaje (NIV)  

o Příprava rozpočtu na rok 2020 

 

 Vývoj na trhu práce v Královéhradeckém kraji 

 Informace o činnosti Královéhradeckého inspektorátu České školní inspekce, 

informace ke kvalitě a efektivitě vzdělávání a vzdělávací soustavy České 

republiky  

 

 Vyhodnocení optimalizačních kroků v Královéhradeckém kraji z hlediska 

ekonomického, materiálního a personálního zajištění; včetně nákladů 

na splynutí a sloučení škol 

 „Úspěchy a posuny“ v oblasti školství Královéhradeckého kraje z hlediska 

materiálně-technického zabezpečení (investice do škol…) 

 Ožehavá témata krajského školství – co je třeba řešit, kam investovat… 
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K bodu č. 4 

Různé, diskuze 

 

Na žádost Ing. Jiřího France byl vyzván RNDr. Jiří Ort k podání informací o průběhu a výsledcích 

jednání s řediteli gymnázií a středních odborných škol poskytujících střední vzdělání 

s maturitní zkouškou; předmětná jednání probíhala v posledních dnech na Krajském úřadě 

Královéhradeckého kraje.  

 

Ing. Jiří Ort uvedl, že krajský úřad doporučuje školám poskytujícím vzdělání v oborech 

kategorie K (úplné střední všeobecné vzdělání) a kategorie M (úplné střední odborné vzdělání 

s maturitou; s výjimkou zdravotnických oborů) přijímat do 1. ročníků pouze 26 žáků do třídy, 

a to s ohledem na plánovanou změnu financování ve školství (PHmax), demografickou křivku 

a žádoucí redukci rozdílu mezi počtem žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a počtem 

žáků nově přijímaných ke střednímu vzdělávání. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil Mgr. Robert Novák a Ing. Libuše Friedlová. 

 

Diskuze: 

Členové výboru a hosté diskutovali nad otázkou PHmax, problematikou spojenou se 

zavedením „cut-off score“ jako jednotné minimální bodové hranice pro přijetí žáků na střední 

školy, zkušenostmi se systémem přijímání žáků ke střednímu vzdělávání v Belgii, možným 

navýšením platové složky učitelů odborných předmětů apod. Diskutující se většinově shodli, 

že je důležité přijímat do maturitních oborů žáky, kteří mají k tomuto studiu předpoklady 

a jsou schopni ho zvládnout. 

 

 

Předsedkyně členům výboru připomněla termíny jednání na rok 2019 (viz níže). 

 

VÝBOR pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

TERMÍNY pro rok 2019 Den v týdnu a čas zahájení 

18.02.2019 pondělí od 13:00 hodin 

18.03.2019 pondělí od 13:00 hodin 

15.04.2019 pondělí od 13:00 hodin 

13.05.2019 pondělí od 13:00 hodin 

24.06.2019 pondělí od 13:00 hodin 

26.08.2019  pondělí od 13:00 hodin 

07.10.2019 pondělí od 13:00 hodin 

04.11.2019 pondělí od 13:00 hodin 

02.12.2019 pondělí od 13:00 hodin 
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Výbor si velmi cenil přítomnosti Mgr. Martina Horáka, ředitele krajské pobočky Úřadu práce 

České republiky v Hradci Králové, a Mgr. Martiny Berdychové, náměstkyně hejtmana 

Královéhradeckého kraje, kteří se oba dostavili i přes výrazné pracovní vytížení v tomto 

hektickém období.  

 

Mgr. Martin Horák, ředitel krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Hradci Králové, 

nabídl členům výboru prezentování souhrnných statistických výstupů dat evidovaných 

Úřadem práce České republiky. Tento návrh se setkal s pozitivním ohlasem. 

 

Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje, poděkovala všem 

přítomným za jejich celoroční aktivní činnost ve výboru a popřála všem krásné a klidné 

sváteční období a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. 

 

 

Všechny body programu byly vyčerpány.  

 

 

 

K bodu č. 5 

Závěrečné posezení včetně poledního menu 

 

 

Předsedkyně výboru poděkovala přítomným za celoroční činnost a zároveň všem popřála 

krásné vánoční svátky a úspěšný nový rok. 

 

 

Devatenácté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo oficiálně ukončeno 

ve 13:00 hodin dne 17. 12. 2018.  

 

 

 

 

 

 

………………………………………      ……………………………………….. 

Mgr. Edita Vaňková       Ing. Jiří Franc 

předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 
 

Dne 17. 12. 2018 zpracovala:  Jindra Smejkalová 


