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Z á p i s 
 

ze 7. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 13. září 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Františka Kupky 9-P1.412 
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 
Přítomni: Mgr. Edita Vaňková, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Petra Horváthová, 

Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa 
Šormová, PhDr. Michal Vávra, JUDr. Dita Vávrová, Mgr. Petr Vojtěch, Mgr. Petr 
Vysuček 

Omluveni:      Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček 
Nepřítomni:   
Tajemnice:     Mgr. Jindřiška Smejkalová 
 
Přizváni: Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Naděžda Pozlerová, 

Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Svatava Odlová, Ing. Markéta Cermanová, 
Mgr. Martin Horák, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., Mgr. Tomáš Záviský, 
Mgr. Vladimír Kučera, Mgr. Soňa Holá, Mgr. Eva Kastnerová, Bc. Monika 
Boháčková 

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

účasti hostů na jednání 

2. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2018 

3. Informace o rozpočtu FRR školství pro rok 2018 

4. Informace o systému pedagogicko-psychologického poradenství v Královéhradeckém 

kraji 

5. Návrh dotačního programu 18SMV01 (dotační oblast Vzdělávání) 

6. Návrh dotačního programu 18SMP01 (dotační oblast Prevence rizikového chování) 

7. Různé, diskuze, závěr 
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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 7. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve 13:05 hodin a následně jej celé 
řídila. Přivítala přítomné a konstatovala, že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno bylo 11 
členů výboru. 
 
 
 
Předsedkyně seznámila členy výboru s programem jednání a vyzvala je k jeho případnému 
doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění programu. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:    11 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 
USNESENÍ VVZ/7/69/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

schvaluje 

 program jednání dle předloženého návrhu 

 
 
 
Předsedkyně výboru se dotázala na dobrovolníka jako ověřovatele zápisu. Přihlásil se 
Mgr. Petr Vysuček. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:      10 

Proti:     0 
Zdržel se:    1 

 
USNESENÍ VVZ/7/70/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

schvaluje 

 Mgr. Petra Vysučka jako ověřovatele zápisu  
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Předsedkyně výboru představila paní Naděždu Pozlerovou, zastupující vedoucího oddělení 
středního a speciálního vzdělávání odboru školství, a Bc. Moniku Boháčkovou, novou 
tlumočnici do/ze znakového jazyka.  Zároveň obě navrhla za stálé hosty.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:    11 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 
USNESENÍ VVZ/7/71/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

schvaluje 

 účast stálých hostů výboru pro VVZ: 

 Naděždy Pozlerové – zastupující vedoucího oddělení středního a speciálního 

vzdělávání odboru školství 

 Bc. Moniky Boháčkové - tlumočnice do/ze znakového jazyka 

 
 
 
Následně dala předsedkyně výboru hlasovat o přizvání Mgr. Soni Holé, ředitelky Pedagogicko-
psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Královéhradeckého kraje, 
k projednávání bodu č. 4 Informace o systému pedagogicko-psychologického poradenství 
v Královéhradeckém kraji.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:    11 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 
USNESENÍ VVZ/7/72/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

schvaluje 

 účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 4 Informace o systému pedagogicko-

psychologického poradenství v Královéhradeckém kraji 

 Mgr. Soňu Holou - ředitelku Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně 

pedagogického centra Královéhradeckého kraje 
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K bodu 2 
Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2018 
 
Členům výboru byl zaslán materiál v elektronické podobě. Předsedkyně výboru vyzvala paní 
Naděždu Pozlerovou k představení žádosti Vyšší odborné školy, Střední školy, Základní školy 
a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova 549 a vyjádření odboru školství.  
Paní Pozlerová krátce zdůvodnila podstatu předložené žádosti a její pozitivní dopad 
na vzdělávání žáků s vícero souběžnými postiženími, neboť například žáci s těžkou vadou 
sluchu a středně těžkým mentálním postižením by mohli být na základě doporučení školského 
poradenského zařízení vzděláváni v oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální; 
v současné době se tito žáci vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu žaka se 
speciálními vzdělávacími potřebami s upraveným obsahem a výstupy vzdělávání. V návaznosti 
na tento požadavek je žadatelem recipročně nabízeno snížení nejvyššího povoleného počtu 
žáků v oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola o 10 žáků právě z důvodu zachování 
celkového nejvyššího povoleného počtu žáků ve všech oborech vzdělání v základní škole. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      11 
Proti:     0 
Zdržel se:    0 

 
USNESENÍ VVZ/7/73/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení 
s účinností od 1. 9. 2018 
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 
Štefánikova 549 

- zápis oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální s nejvyšším povoleným 
počtem 10 žáků  

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní 
škola z 302 na 292 žáků 

 
 

V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání výboru dostavila paní náměstkyně, 
Mgr. Martina Berdychová.  
 
 
 
K bodu 3 
Informace o rozpočtu FRR školství pro rok 2018 
 
Členům výboru byl v elektronické podobě poskytnut materiál. Předsedkyně výboru vyzvala 
Ing. Václava Jarkovského k podání základních informací o postupu prací na rozpisu rozpočtu 
provozních a investičních prostředků kraje pro rok 2018. Zmínil, že rozpočet Fondu rozvoje 
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a reprodukce (FRR, kap. 50) je obhospodařován investičním odborem, akce jsou však 
zařazovány k realizaci v součinnosti s odborem školství, který určuje priority. Oproti předchozí 
informaci předložené VVVZ v měsíci květnu 2017 došlo ke snížení finančního objemu 
přiděleného školství ze 120 milionů Kč na 92 milionů Kč. Vzhledem k množství nepokrytých 
požadavků škol a výši prostředků, které odvětví mělo skutečně k dispozici v roce 2016 a má 
k dispozici v roce 2017, je nezbytné rozpočet FRR v průběhu roku 2018 navýšit, minimálně 
na původně uvažovaných 120 mil. Kč. 
 
 
 
Diskutující:  
Mgr. Robert Novák, Ing. Václav Jarkovský 
Byly diskutovány možnosti zohlednění návrhu optimalizačních kroků v rámci rozpisu 
jednotlivých akcí škol (FRR). 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      11 
Proti:     0 
Zdržel se:    0 

 
USNESENÍ VVZ/7/74/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 informaci o konečné výši a rozpisu rozpočtu FRR na r. 2018 pro odvětví školství  

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navýšit rozpočet FRR školství pro rok 2018 
minimálně o 28 mil. Kč  

 

 
 
Předsedkyně výboru dala následně hlasovat o přizvání dalších hostů s ohledem na plánované 

projednávání bodu č. 5 Informace k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 

bodu č. 6 Návrh dotačního programu 18SMV01 (dotační oblast Vzdělávání) a bodu č. 7 Návrh 

dotačního programu 18SMP01 (dotační oblast Prevence rizikového chování). 

 

Na jednání výboru se dostavila Mgr. Libuše Friedlová.  

 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:    12 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 
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USNESENÍ VVZ/7/75/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

schvaluje 

 účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 5 Informace k obecnému nařízení 

o ochraně osobních údajů (GDPR) 

 Mgr. Vladimíra Kučeru - právníka oddělení stížností a dozoru obcí odboru 

organizačního a právního 

 

účast hostů přizvaných k projednávání bodu č. 6 Návrh dotačního programu 18SMV01 

(dotační oblast Vzdělávání) a bodu č. 7 Návrh dotačního programu 18SMP01 (dotační 

oblast Prevence rizikového chování) 

 Mgr. Ivanu Kudrnáčovou – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS. - vedoucího oddělení krajských dotací odboru 

regionálního rozvoje, grantů a dotací  

 Mgr. Danu Komorovou – referentku oddělení krajských dotací odboru 

regionálního rozvoje, grantů a dotací  

 Bc. Ondřeje Knotka – referenta oddělení krajských dotací odboru regionálního 

rozvoje, grantů a dotací  

 Mgr. Tomáše Záviského – referenta oddělení primárního a zájmového 

vzdělávání odboru školství 

 
 
 
K bodu 4 
Informace o systému pedagogicko-psychologického poradenství v Královéhradeckém kraji 
 

Předsedkyně výboru přizvala Mgr. Soňu Holou, ředitelku Pedagogicko-psychologické poradny 

a Speciálně pedagogického centra Královéhradeckého kraje, k představení činnosti poradny 

a pedagogického centra. Mgr. Holá zmínila počty pracovišť, jejich zaměření a uvedla činnosti 

a služby, které jsou poradnou a centrem poskytovány, včetně zkušeností z práce s klienty. 

Následně se rozpoutala diskuze. 

 

Diskutující: 

Mgr. Libuše Friedlová, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, 

Mgr. Taťána Šormová, PhDr. Michal Vávra, JUDr. Dita Vávrová, Mgr. Petr Vysuček 

Mgr. Svatava Odlová 

 

Byly diskutovány čekací doby pro vyřízení žádostí, postupy při práci s běžnými klienty a klienty 

s vadami sluchu, problematické zařazování do skupin a sporné poskytování úlev při přijímacím 

řízení či maturitních zkouškách apod. Diskuze přešla v řešení společného vzdělávání na školách 

a požadavky na profesní kvalifikaci asistentů pedagoga, přičemž byla zdůrazněna potřebnost 

kvalitních pracovníků v oblasti společného vzdělávání (asistentů pedagoga, běžných pedagogů 

pracujících se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami apod.).  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      12 
Proti:     0 
Zdržel se:    0 

 
USNESENÍ VVZ/7/76/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

bere na vědomí 

 informace o systému pedagogicko-psychologického poradenství v Královéhradeckém 
kraji 

 
 
 

K bodu 5 
Informace k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 
 
Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Vladimíra Kučeru k podání základních informací.  
Mgr. Kučera uvedl, že obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli General Data 
Protection Regulation vstupuje v platnost 25. května 2018 a zavádí instituty, jakými jsou např. 
pověřenec pro ochranu osobních údajů, správce apod. Vysvětlil pojmy a uvedl několik 
možných variant řešení.  
Poté se rozvinula krátká diskuze. 
 
Diskutující:  
Ing. Jiří Franc, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák, Mgr. Libuše Friedlová 
PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Svatava Odlová  
 
Diskutující probírali možnosti, jak přistoupit k pozici pověřence pro ochranu údajů ve školách 
a dotazovali se na možnosti intervence kraje v těchto záležitostech vůči školám. 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:      12 
Proti:     0 
Zdržel se:    0 

 
USNESENÍ VVZ/7/77/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

bere na vědomí 

 informace k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 
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K bodu č. 6  

Návrh dotačního programu 18SMV01 (dotační oblast Vzdělávání)  

a  

K bodu č. 7  

Návrh dotačního programu 18SMP01 (dotační oblast Prevence rizikového chování) 

 

Členům výboru byly v předstihu elektronicky zaslány materiály včetně připomínek a jejich 
vypořádání. Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., k představení 
tématu. Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., stručně shrnul sporné části obou dotačních programů, 
neboť tyto jsou v obecné rovině totožné. Zdůraznil, že koncepce jednotné struktury je pojata 
tak, aby jeden a tentýž žadatel mohl podat jednu žádost obsahující vícero účelů, nikoliv 
předkládat několik žádostí v rámci různých dotačních titulů, zároveň také upozornil, že žádosti 
budou moci být předkládány až v roce, ve kterém bude/ou dotace čerpána/y. Následně se 
snažil zodpovědět dotazy přítomných členů a přizvaných hostů. 
 
Diskutující:  
Do diskuze se zapojili téměř všichni přítomní, včetně paní náměstkyně Mgr. Martiny 
Berdychové. Nejvíce argumentů padlo z úst Mgr. Táni Šormové, Mgr. Edity Vaňkové, 
Mgr. Martiny Berdychové a Mgr. Tomáše Záviského. 
Členové výboru měli zásadní výhrady především k hodnoticímu postupu a předkládání žádosti 
až v roce, ve kterém bude dotace čerpána. Souhlasí se ideou zjednodušení, nicméně kladou 
důraz především na obsahovou stránku projektu, jeho výstupy a regionální dopad. 
 
 
V průběhu projednávání odešel z jednání výboru Ing. Jiří Franc. 
 
 
Předsedkyně dala hlasovat o obou dotačních programech současně. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:      10 
Proti:     0 
Zdržel se:    0 

USNESENÍ VVZ/7/78/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 dotační programy, včetně obsahových náplní, v oblastech Vzdělávání 18SMV01 
a Prevence rizikového chování 18SMP01 na rok 2018  

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podmínky dotačních programů 
v oblastech Vzdělávání 18SMV01 a Prevence rizikového chování 18SMP01 na rok 
2018 za podmínky provedení následujících změn u dotčených, tj. výše uvedených, 
dotačních programů: 
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 zkrátit lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o dotaci (z důvodu urychlení celého 
procesu a uspíšení termínu vyplácení dotací tak, aby k vyplácení nedocházelo 
až v druhé polovině roku) 

 lhůtu pro podávání žádostí nastavit tak, aby začala běžet v prosinci 2017, 
aby byla ukončena začátkem ledna 2018 

 zrušit podmínku „Dotaci lze poskytnout, pokud žádost o dotaci získá alespoň 
60 % nejvyššího možného počtu bodů v základních hodnoticích 
kritériích  a 60 % nejvyššího možného počtu bodů ve specifických hodnoticích 
kritériích příslušného účelu“ a nahradit ji podmínkou „Dotaci lze poskytnout, 
pokud žádost o dotaci získá alespoň 60 % nejvyššího možného počtu bodů 
v součtu základních hodnoticích kritérií, specifických hodnoticích kritérií 
a posouzení regionálního významu projektu“ 

 posílit vliv hodnoticí komise na hodnocení projektů 
 stanovit výši poskytnuté dotace dle součtu částek jednotlivých účelů – 

hodnotit každý účel samostatně a přidělit finanční prostředky po účelech 
(projekty neprůměrovat a nepřidělovat dotaci dle tohoto zprůměrovaného 
hodnocení) 

 
 
 
K bodu 8 
Různé, diskuze, závěr 
 
 
Předsedkyně výboru vyzvala členy k dalším podnětům k diskuzi. 
 
 
Další podněty ze stany členů výboru nevzešly. 
 
Všechny body programu byly vyčerpány.  
 
 
Předsedkyně výboru upozornila členy na další, v pořadí již osmé, jednání výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost se konat v pondělí dne 9. 10. 2017 od 13:00 hodin v budově 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905.   
 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast.  
 
 
Sedmé jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradecké kraje bylo ukončeno v 15:25 hodin dne 13. 9. 2017. 
 
 
………………………………………      ……………………………………….. 
Mgr. Edita Vaňková       Mgr. Petr Vysuček 
předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 
 
Dne 27. 9. 2017 zapsala:  Jindra Smejkalová 


