Zápis
z 18. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 12. listopadu 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245
Přítomni:

Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše
Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, Ing. Jaroslav Kostelníček,
RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Dita Vávrová,
PhDr. Michal Vávra, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, Mgr. Petr Vysuček
Petra Horváthová, Mgr. Robert Novák

Omluveni:
Nepřítomni:
Tajemnice: Mgr. Jindřiška Smejkalová
Přizváni:
Mgr. Martina Berdychová (omluvena), Ing. Radka Dušková, PaedDr. Markéta
Stuchlíková, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Alena Svátková (omluvena), Ing. Václav
Jarkovský (omluven), RNDr. Jiří Ort, Ing. Markéta Cermanová (omluvena),
Mgr. Martin Horák, Mgr. Eva Kastnerová, Bc. Monika Boháčková, Ing. Petra
Hnátová, Mgr. Zuzana Kocourková, Mgr. Petr Kamenický
Členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje:
Program:
1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení
účasti hostů na jednání
2. Žádost o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj
SŠ gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
3. Žádost o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – stanovisko Královéhradeckého
kraje k žádosti jiných zřizovatelů
SŠ Sion High School, Hradec Králové
4. Žádost o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – stanovisko Královéhradeckého
kraje k žádosti jiných zřizovatelů
Online střední škola Mentor s. r. o.
5. Aktuální informace o realizaci projektů KAP a I-KAP
6. Poskytnutí dotací na individuální účel
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 18. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve 13:05 hodin a následně jej celé
řídila. Konstatovala, že výbor je usnášení schopný; přítomno bylo 9 členů výboru.
Předsedkyně výboru omluvila z účasti paní Petru Horváthovou a Mgr. Roberta Nováka, kteří
se z pracovních důvodů nemohli na jednání dostavit a dále hosty přizvané na jednání výboru,
a to Ing. Markétu Cermanovou, Mgr. Alenu Svátkovou (vedoucí oddělení projektů
ve vzdělávání) a Ing. Václava Jarkovského (vedoucího oddělení rozpočtu škol a školských
zařízení), kteří se nezúčastnili z důvodu pracovní vytíženosti; dále informovala přítomné
o zdržení Mgr. Libuše Friedlové na jednání výboru z důvodu předem avizované pracovní
vytíženosti.
Následně předsedkyně výboru seznámila členy s programem jednání.
Poté vyzvala přítomné členy k případnému doplnění programu.
Nebyl podán návrh na doplnění programu a bylo přistoupeno ke schválení předložené verze
programu.
V průběhu projednávání tohoto bodu se postupně dostavila JUDr. Edita Vávrová a Mgr. Jan
Grulich.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
10
Proti:
0
Zdržel se:
0

USNESENÍ VVZ/18/194/2018
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. Žádost o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení
– zřizovatel Královéhradecký kraj
SŠ gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
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3. Žádost o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení
– stanovisko Královéhradeckého kraje k žádosti jiných zřizovatelů
SŠ Sion High School, Hradec Králové
4. Žádost o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení
– stanovisko Královéhradeckého kraje k žádosti jiných zřizovatelů
Online střední škola Mentor s. r. o.
5. Aktuální informace o realizaci projektů KAP a I-KAP
6. Poskytnutí dotací na individuální účel
7. Různé, diskuze, závěr

Předsedkyně výboru se dotázala Mgr. et Mgr. Petra Vojtěcha, zda se dobrovolně ujme postu
ověřovatele zápisu; tento souhlasil.
Hlasování se nezúčastnil 1 člen výboru.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
1
USNESENÍ VVZ/18/195/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
Mgr. et Mgr. Petra Vojtěcha jako ověřovatele zápisu

Následně dala předsedkyně hlasovat o schválení hostů přizvaných k projednávání jednotlivých
bodů programu.
Hlasování se nezúčastnili všichni členové výboru z důvodu krátkodobého opuštění jednací
místnosti (např. vyřízení důležitého telefonního hovoru apod.).
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
0
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USNESENÍ VVZ/18/196/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 5 „Aktuální informace o realizaci
projektů KAP a I-KAP“
 Ing. Petru Hnátovou – referentku oddělení projektů ve vzdělávání odboru
školství (příprava a realizace evropských projektů)
 Mgr. Zuzanu Kocourkovou – referentku oddělení projektů ve vzdělávání odboru
školství (příprava a realizace evropských projektů)
účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 6 „Poskytnutí dotací na individuální
účel“
 Mgr. Petra Kamenického – referenta oddělení regionálního rozvoje, odboru
regionálního rozvoje, grantů a dotací (strategické dokumenty kraje, regionální
rozvoj, inovace, individuální dotace)

K bodu 2
Žádost o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
Předsedkyně výboru vyzvala RNDr. Jiřího Orta k představení žádosti. Podkladové materiály
k žádosti Střední školy gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 byly členům
výboru v předstihu poskytnuty v elektronické podobě.
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
Předmět žádosti:
Zápis oboru vzdělání 29-51-H/01 Výrobce potravin (denní forma vzdělávání) s nejvyšším
povoleným počtem 45 žáků a v 1. ročníku 15 žáků
RNDr. Jiří Ort informoval přítomné, že Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka,
Masarykovo nám. 2 má v rejstříku škol a školských zařízení zapsány níže uvedené
„potravinářské“ obory vzdělání: 29-53-H/01 Pekař, 29-54-H/01 Cukrář, 31-58-H/01 Krejčí,
33-56-H/01 Truhlář, 64-41-L/51 Podnikání (dobíhající), 65-42-M/01 Hotelnictví, 65-51-H/01
Kuchař – číšník.
Obor vzdělání 29-51-H/01 Výrobce potravin požadovaný k zápisu ve školském rejstříku tedy
vhodně rozšíří nabídku oborů skupiny 29 Potravinářství a potravinářská chemie; předmětný
obor vzdělání doposud není zapsán v žádné střední škole v Královéhradeckém kraji.
Škola navíc vytvořila vlastní školní vzdělávací program s názvem Sladovník – pivovarník právě
na základě rámcového vzdělávacího programu 29-51-H/01 Výrobce potravin, přičemž tento
školní vzdělávací program vychází z dlouhodobé poptávky průmyslových pivovarů i menších
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soukromých pivovarů po kvalifikovaných pracovních silách, které mají eminentní zájem
o budoucí absolventy tohoto oboru. Škola již uzavřela předběžné dohody o spolupráci
s pivovary Krakonoš spol. s r. o., Pivovar Nová Paka a.s. a SAFARI GASTRO s.r.o., v jejichž
provozech by probíhal odborný výcvik žáků. Podpůrné stanovisko k zápisu předmětného
oboru bylo poskytnuto nejen ze strany Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Hradci
Králové, ale i představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.
Zápis výše uvedeného oboru vzdělání není v rozporu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (2015-2020) ani s Dlouhodobým záměrem
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016–2020, konkrétně se
strategií dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení v Královéhradeckém Kraji, proto odbor
školství doporučuje žádosti vyhovět.
Diskuze:
Mgr. Edita Vaňková, Ing. Jiří Franc, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal
Vávra
Mgr. Martin Horák, PaedDr. Markéta Stuchlíková, RNDr. Jiří Ort
Mgr. Táňa Šormová vyjádřila pozitivní stanovisko k předmětnému zápisu, neboť se jedná
o vhodné doplnění oborové nabídky školy, u které byla provedena oborová optimalizace
a ponížení počtu nabízených oborů vzdělání.
V rámci diskuze, vedoucí odboru školství PaedDr. Markéta Stuchlíková zdůraznila nedostatek
pracovníků v daném oboru a okamžitou uplatnitelnost budoucích absolventů na trhu práce.
Rovněž zmínila, že záměr Královéhradeckého kraje zavést školní vzdělávací program s názvem
Sladovník - pivovarník inspiroval také Liberecký kraj, který nyní řeší rozšíření oborové nabídky
a zavedení učebního oboru, resp. oboru vzdělání výrobce potravin se zaměřením pivovarník –
sladovník v Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole v Turnově.
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil Mgr. Petr Hamáček.
Jeden ze členů výboru se hlasování nezúčastnil z důvodu důležitého telefonního hovoru.
Předsedkyně dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

11
0
0

USNESENÍ VVZ/18/197/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. doporučuje
Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských
zařízení
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s účinností od 1. 9. 2019
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
 zápis oboru vzdělání 29-51-H/01 Výrobce potravin (denní forma vzdělávání)
s nejvyšším povoleným počtem 45 žáků a v 1. ročníku 15 žáků

K bodu č. 3
Žádost o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – stanovisko Královéhradeckého
kraje k žádosti jiných zřizovatelů
Střední škola Sion High School, Hradec Králové
Předsedkyně výboru vyzvala RNDr. Jiřího Orta k představení žádosti. Podkladové materiály
byly členům výboru v předstihu poskytnuty v elektronické podobě.
Střední škola Sion High School, Hradec Králové
(sídlo: Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové)
Předmět žádosti:
Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 240 na 320 žáků
RNDr. Jiří Ort informoval přítomné, že Střední škola Sion High School, Hradec Králové
opakovaně žádá o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy, přičemž
předchozím několika žádostem nebylo vyhověno, poslední zvýšení kapacity školy bylo
povoleno v roce 2015, a to z původních 200 na 240 žáků.
Žadatel odůvodňuje svou žádost především zvýšeným zájmem uchazečů, kteří usilují
o doplnění či rozšíření svého vzdělání, o dálkovou formu studia oboru vzdělání 75-31-M/01
Předškolní a mimoškolní pedagogika. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy Královéhradeckého kraje (2016–2020) však stejně tak jako Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (2015–2020) nepředpokládá
zvyšování kapacit a míst poskytovaného vzdělání v rámci stávajících středních škol, nejedná-li
se o zvlášť výjimečné a odůvodnitelné případy. Předmětný obor je v Královéhradeckém kraji
vyučován v soukromé Obchodní akademii, Střední pedagogické škole, VOŠ cestovního ruchu
a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. v Hradci Králové a v Gymnáziu
a Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace. Navíc je statisticky prokazatelné,
že v budoucích letech dojde k poklesu počtu dětí v mateřských školách; predikce trhu práce
na dalších 5 až 10 let v tomto oboru nehovoří o nedostatečnosti absolventů předmětného
oboru, naopak hovoří o stabilní situaci, jež se týká vzdělávání v daném oboru bez ohledu
na formu vzdělávání. Odbor školství s ohledem na výše uvedené nedoporučuje žádosti
vyhovět.
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Diskuze:
Mgr. Táňa Šormová
PaedDr. Markéta Stuchlíková
V rámci diskuze byla stručně shrnuta stávající i předchozí situace předmětné školy včetně
hodnocení ČŠI.

Předsedkyně dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

11
0
1

USNESENÍ VVZ/18/198/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. nedoporučuje
Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských
zařízení
s účinností od 1. 9. 2019
Střední škola Sion High School, Hradec Králové
 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 240 na 320 žáků

K bodu č. 4
Žádost o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – stanovisko Královéhradeckého kraje
k žádosti jiných zřizovatelů
Online střední škola Mentor s. r. o.
Předsedkyně výboru vyzvala RNDr. Jiřího Orta k představení žádosti On-line střední školy
Mentor s. r. o. Podkladové materiály byly členům výboru v předstihu poskytnuty
v elektronické podobě.

Online střední škola MENTOR
Předmět žádosti:
Zápis střední školy s nejvyšším povoleným počtem 500 žáků a s místem poskytování vzdělávání
na adrese 500 03 Hradec Králové, Hradecká 1249/6
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Zápis oboru vzdělání 75-41-L/51 Sociální činnost (dálková forma vzdělávání) s nejvyšším
povoleným počtem 500 žáků
RNDr. Jiří Ort přítomným členům připomenul, že žádost této školy je ve výboru projednávána
již podruhé. Dále uvedl, že z podané žádosti vyplývá, že se jedná o vzdělávání v nástavbovém
on-line studiu v dálkové formě. Při posuzování žádosti je však třeba vzít v potaz, že nástavbové
studium je v současné době prokazatelně v útlumu.
V rámci šetření bylo zjištěno, že na území České republiky je obor vzdělání 75-41-L/51 Sociální
činnost nabízen pouze v dálkové formě dvěma středními školami, a to Střední školou
hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvkovou organizací a Střední
pedagogickou školou Boskovice, příspěvkovou organizací, přičemž do 1. ročníku ve školním
roce 2018/2019 nebyl z důvodu minimálního zájmu přijat žádný žák.
V Královéhradeckém kraji je nabízen čtyřletý obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost
na čtyřech středních školách, a to v Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové (v denní a dálkové formě vzdělávání);
Zemědělské akademii Hořice - střední škole a vyšší odborné škole (v denní formě vzdělávání);
Krkonošském gymnáziu (v denní formě vzdělávání) a Střední odborné škole a Střední odborné
škole sociální a zdravotnické - Evangelické akademii (v denní formě vzdělávání).
Z dostupných statistických údajů vyplývá, že kapacita výše uvedených škol je využita na cca
60 %, přičemž v dálkové formě s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků se k 30. 9. 2018
nevzdělával žádný žák, což jednoznačně svědčí o tom, že současná kapacita je zcela dostačující.
Předložená žádost je navíc v rozporu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy České republiky (2015–2020), který předpokládá zápis nové střední školy či vyšší
odborné školy pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje (2016-2020) říká, že nové
střední školy a vyšší odborné školy nebudou vzhledem k dostačující nabídce širokého spektra
oborů vzdělání a disponibilní kapacitě škol zřizovány a nebude podporován jejich vznik.
Z výše uvedených důvodů odbor školství nedoporučuje žádosti vyhovět.

Diskuze:
V návaznosti na informace podané k žádosti se rozvinula neformální diskuze na téma úrovně
maturitních zkoušek, bodových hranic zkoušek a úspěšnosti u maturitních zkoušek. Ze strany
členů výboru zaznělo, že je nutné, aby maturitní zkoušky byly reálným odrazem dosažení určité
požadované úrovně znalostí na základě hodnotného středoškolského studia, tudíž současným
a budoucím cílem je, aby byl důraz kladen zejména na kvalitu maturitních zkoušek a kvalitní
střední vzdělávání, nikoliv na zvýšení kvantity maturantů.
Předsedkyně dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

10
0
2
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USNESENÍ VVZ/18/199/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. nedoporučuje
Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských
zařízení
s účinností od 1. 9. 2019
Online střední škola MENTOR
 zápis střední školy s nejvyšším povoleným počtem 500 žáků a s místem
poskytování vzdělávání na adrese 500 03 Hradec Králové, Hradecká 1249/6
 zápis oboru vzdělání 75-41-L/51 Sociální činnost (dálková forma vzdělávání)
s nejvyšším povoleným počtem 500 žáků

K bodu 5
Aktuální informace o realizaci projektů KAP a I-KAP
Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Petru Hnátovou a Mgr. Zuzanu Kocourkovou k představení
aktivit projektu KAP a I-KAP.
Ing. Petra Hnátová informovala přítomné o průběhu realizace projektu KAP (Krajský akční plán
rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji) a zahájení jeho druhé fáze. V současné době
probíhají tematická setkávání různých aktérů, zejména vedoucích pracovníků, v oblasti
vzdělávání a jsou řešeny způsoby zpracování evaluace KAP I a tvorby dokumentu KAP II.
Na projekt KAP volně navázala Mgr. Zuzana Kocourková a představila členům výboru projekt
I-KAP (Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji).
Projekt byl zahájen 1. 1. 2018 a jeho ukončení je plánováno k 31. 12. 2020, přičemž výše
celkového předpokládaného rozpočtu projektu činí 94 188 2017,20 Kč. Partnery projektu jsou
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Pedagogicko-psychologická poradna
a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, Školské zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a 16 středních škol a vyšších
odborných škol realizujících své vlastní projektové záměry. Projekt cílí na podporu
polytechnického a odborného vzdělávání, podporu čtenářské a matematické gramotnosti,
společného vzdělávání a kariérového poradenství, etickou výchovu a digitální vzdělávání
nevyjímaje. K zajímavým aktivitám projektu patří např. cyklus odborných akcí pro střední
a vyšší management škol a pro pedagogické pracovníky, cyklus odborně popularizačních akcí
pro pedagogické pracovníky a žáky středních škol a základních škol, cyklus oborových setkání
v rámci spolupráce se zaměstnavateli, vzdělávání pedagogických pracovníků včetně sdílení
dobré praxe, setkávání odborných konsilií, výjezdy tříd se žáky se specifickými vývojovými
poruchami, podpora spolupráce speciálních škol se školami hlavního vzdělávacího proudu,
realizace kariérových dnů, akreditované vzdělávání kariérových poradců, poskytování
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metodické podpory výchovným a kariérovým poradcům. V závěru prezentace bylo zmíněno,
že se předpokládá realizace návazného projektu I-KAP II s tím, že tato by měla být pro
spolupracující subjekty méně administrativně náročná.
Diskuze:
Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jan Grulich, Ing. Jiří Franc, Ing. Jaroslav Kostelníček, RNDr. Věra
Svatošová, PhDr. Michal Vávra
V rámci diskuze bylo upřesněno, že projekt KAP je realizován již 3. rokem, jeho realizace je
provázána také s výzvami IROP (tentokráte pro speciální školy) a Šablony II (2. kolo).
V současné době jsou nejpozitivněji hodnoceny workshopy zaměřené na biologii a anglický
jazyk.
U projektu I-KAP bylo diskutováno pořízení virtuálních učeben, proškolení pedagogických
pracovníků a výběr cílových spolupracujících škol, které budou tyto učebny včetně software
(jednoho nebo dvou typů) využívat. Mgr. Zuzana Kocourková přítomné upozornila,
že ve 47. týdnu proběhne tisková konference k tomuto tématu včetně představení virtuální
učebny v Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, Hradec Králové.
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavila Mgr. Libuše Friedlová.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/18/200/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
aktuální informace o realizaci projektů KAP a I-KAP

K bodu 6
Poskytnutí dotací na individuální účel
Členové výboru obdrželi v elektronické podobě podkladové materiály. Předsedkyně výboru
vyzvala Mgr. Petra Kamenického k představení žádostí.
Mgr. Petr Kamenický seznámil přítomné členy se žádostmi o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na individuální účel, které obsahově spadají do oblasti výchovy
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a vzdělávání a byly podány do 31. 10.2018. Výše požadované dotace na jednotlivé žádosti
přesahuje 100 000,00 Kč anebo je identifikována jako požadavek investičního charakteru.
Předmětné žádosti byly již částečně předjednány (s příslušnými odbory krajského úřadu,
radními a výbory Zastupitelstva Královéhradeckého kraje) a budou následně předloženy
k projednání v Radě a/nebo Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, přičemž zastupitelstvem
schválené finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou uvolněny v rámci
IV. změny rozpočtu kraje na rok 2018.
Jedná se o níže uvedené projekty:
Projekt

Účel

Náklady
Kč

AUDIS BUS s.r.o.

Zajištění
autobusové
dopravy
zdravotně
postižených osob

částečné pokrytí nákladů na dopravu
speciálně
upraveným
vozidlem
handicapovaných dětí do speciálních
školských zařízení na linkách:
a/ Kostelec nad Orlicí – Rychnov nad
Kněžnou
a
zpět
b/ Týniště nad Orlicí - Kostelec
nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou
a zpět
c/ Bílý Újezd - Ještětice – Rychnov
nad Kněžnou
a
zpět
d/ Slatina nad Zdobnicí – Rychnov
nad Kněžnou a zpět;

491 211

2

obec Bílá
Třemešná

Základy stavby
u přístavby
pavilonu
odborných
učeben u ZŠ Bílá
Třemešná

dofinancování
nepředpokládaných
víceprací, které nastaly při fyzické
realizaci projektu přístavby pavilonu
odborných učeben u ZŠ Bílá Třemešná
u zakládacích prací stavby

83 610 809

3

PROSTOR PRO,
o.p.s.

PREVENTIVNÍ
PROGRAMY
SPIRÁLA

realizace dlouhodobých programů
primární prevence na ZŠ a SŠ v KHK se
zaměřením na okresy Hradec Králové,
Trutnov a Náchod

590 000

č.

1

Žadatel

Požadavek
Stanovisko odboru SM
Kč
SM: Žádost na stejný
účel, ale pro 1. pololetí
2018 byla z rozpočtu
KHK
podpořena
500.000,00 Kč (Odbor
dopravy a silničního
hospodářství).
Tato
nová žádost je pro
2. pololetí
2018
a 1. pololetí
2019.
Ze žádosti není jasné,
kolik
dětí
je
z jednotlivých
měst
přepravováno.
Na dopravě by se měly
podílet také dotčené
400 000
obce, které mají zajistit
pro tyto své žáky
povinnou
školní
docházku, ale nemají
pro
ně
vhodné
podmínky. Ty jsou
zajišťovány
v
ZŠ
a Praktické
škole,
Rychnov
n.
Kn.,
Kolowratská 485, která
má pro tyto žáky
vhodné
materiální,
organizační
a personální podmínky
a je příspěvkovou
organizací KHK.
SM + RG: pro projekt
není vhodný krajský
dotační
program
3 448 039
v oblasti školství, obec
mohla žádat do 1,5 mil.
v POV.
SM: Žádost obdobného
zaměření
byla
v letošním
roce
podpořena z krajského
110 000
dotačního programu
částkou 200.000,00 Kč.
Na rok 2019 byl pro
tyto aktivity vyhlášen
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krajský
program.

Technologický
klub Albrechtice
- TKAC

4

RG RYCON z.s.

5

TECHNOLOGICKÉ
Podnikání v praxi
CENTRUM Hradec
pro SŠ
Králové o.p.s.

částečné zajištění provozu TKAC tak,
aby byl přístup umožněn co
největšímu počtu zájemců bez ohledu
na finanční situaci rodiny; 1. mzdy
realizačního
týmu,
2.
nákup
spotřebního materiálu, 3. účast na
soutěžích, veletrzích, 4. up grade,
licence, 5. pojištění majetku
krytí nákladů spojených s realizací
min.
16
kurzů
realizovaných
v kalendářním roce 2019; z dotace
budou pokryty především mzdové
náklady lektorů, úhrady cestovních
nákladů, nákup dodavatelských služeb
a režijní náklady projektu

599 020

470 000

dotační

209 657

SM: Není vhodný
krajský
dotační
program (nezpůsobilý
žadatel).

470 000

SM: Není vhodný
krajský
dotační
program (nezpůsobilý
žadatel).

Předsedkyně výboru dala hlasovat o každé jednotlivé žádosti zvlášť a upravila návrhy usnesení
co do výše finanční podpory u jednotlivých projektů dle doporučení radních, případně dle
vlastního návrhu v návaznosti na diskuzi se členy výboru.

Žádost č. 1 - AUDIS BUS s.r.o.
Diskuze:
Mgr. Edita Vaňková, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Táňa
Šormová, PhDr. Michal Vávra
PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Svatka Odlová, RNDr. Jiří Ort
Členové výboru diskutovali nejen přímo nad předloženou žádostí, ale zabývali se také situací
v celém Královéhradeckém kraji. Podporu jednoho projektového záměru v tomto smyslu
považovali za nesystémovou a vznesli požadavky na systémové zpracování podpory dopravy
fyzicky či mentálně znevýhodněných dětí a žáků v Královéhradeckém kraji a zmapování
celokrajské
situace
týkající
se
dopravy
žáků
(zdravotně
+
mentálně
„znevýhodněných“/handicapovaných) do škol zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona,
případně do specializovaných školských zařízení.
Mgr. Petr Hamáček podal protinávrh na odložení rozhodnutí, zda žádost podpořit a doporučit
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
2
Zdržel se:
2
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USNESENÍ VVZ/18/201/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. odročuje
jednání o této žádosti a odkládá své rozhodnutí, zda níže uvedenou žádost podpořit
a doporučit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení:
č.

1

Žadatel

AUDIS BUS
s.r.o.

Projekt

Účel

částečné pokrytí nákladů
na
dopravu
speciálně
upraveným
vozidlem
handicapovaných
dětí
do speciálních
školských
zařízení
na
linkách:
Zajištění
a/ Kostelec nad Orlicí –
autobusové
Rychnov nad Kněžnou a zpět
dopravy zdravotně b/ Týniště nad Orlicí postižených osob
Kostelec
nad Orlicí
–
Rychnov nad Kněžnou a zpět
c/ Bílý Újezd - Ještětice –
Rychnov nad Kněžnou a zpět
d/ Slatina nad Zdobnicí –
Rychnov
nad Kněžnou
a zpět;

Požadavek
Kč

Částka v Kč
doporučená
VVVZ

400 000

Žádost č. 2 - obec Bílá Třemešná
Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, Ing. Jaroslav
Kostelníček, RNDr. Věra Svatošová, PhDr. Michal Vávra
Členové výboru diskutovali nad účelem požadavku na individuální dotaci v návaznosti
na přístavbu realizovanou v rámci projektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zafinancování
víceprací, členové výboru rovněž posuzovali finanční rozsah celého projektu, kapacitu
a naplněnost školy apod. Mgr. Jan Grulich zdůraznil, že se skutečně jedná o nepředvídatelné
výdaje na vícepráce a realizace celého projektu je ve velkém ohrožení.
Předsedkyně výboru dala hlasovat o finanční částce ve výši 1 200 000,00 Kč dle doporučení
příslušného radního.
Hlasování se nezúčastnil 1 člen výboru.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
1
Proti:
0
Zdržel se:
11
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Návrh USNESENÍ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účel,
na kterou budou uvolněny finanční prostředky v rámci IV. změny rozpočtu
Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to konkrétně na níže uvedený projekt ve výši
1 200 000,00 Kč:

č.

2

Projekt

Účel

Požadavek
Kč

Částka v Kč
doporučená
VVVZ

Základy stavby
u přístavby
pavilonu
odborných učeben
u ZŠ Bílá Třemešná

dofinancování
nepředpokládaných
víceprací, které nastaly
při fyzické realizaci projektu
přístavby
pavilonu
odborných učeben u ZŠ Bílá
Třemešná
u zakládacích
prací stavby

3 448 039

1 200 000

Žadatel

obec Bílá
Třemešná

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.

Žádost č. 3 - PROSTOR PRO, o.p.s.
Mgr. Svatava Odlová přítomné upozornila, že jsou každoročně vypisovány dotační programy
pro oblast prevence rizikového chování, přičemž neziskové organizace mohly žádat jak
v loňském, tak i letošním roce.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
0
Proti:
0
Zdržel se:
13
Návrh USNESENÍ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účel,
na kterou budou uvolněny finanční prostředky v rámci IV. změny rozpočtu
Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to konkrétně na níže uvedený projekt ve výši
110 000,00 Kč:

Stránka 14 z 20

č.

3

Žadatel

PROSTOR
PRO, o.p.s.

Účel

Požadavek
Kč

Částka v Kč
doporučená
VVVZ

realizace
dlouhodobých
programů primární prevence
na ZŠ a SŠ v KHK se
zaměřením
na
okresy
Hradec Králové, Trutnov
a Náchod

110 000

částka
neupravena

Projekt

PREVENTIVNÍ
PROGRAMY
SPIRÁLA

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.

Žádost č. 4 - RG RYCON z.s.
Diskuze:
Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, Ing. Jaroslav
Kostelníček
PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Radka Dušková
Členové výboru diskutovali nad obsahem žádosti v souvislosti s rekonstrukcí TKAC (předmětná
rekonstrukce byla financována z projektu a nyní je v období udržitelnosti) a nad způsobem
využití požadovaných finančních prostředků.
Předsedkyně výboru dala hlasovat o částce ve výši 200 000,00 Kč dle doporučení příslušného
radního.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
1
Proti:
0
Zdržel se:
12
Návrh USNESENÍ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účel,
na kterou budou uvolněny finanční prostředky v rámci IV. změny rozpočtu
Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to konkrétně na níže uvedený projekt ve výši
200 000,00 Kč:
č.

Žadatel

4

RG RYCON
z.s.

Projekt

Účel

částečné zajištění provozu
Technologický klub TKAC tak, aby byl přístup
Albrechtice - TKAC umožněn co největšímu
počtu zájemců bez ohledu

Požadavek
Kč

Částka v Kč
doporučená
VVVZ

209 657

200 000
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na finanční situaci rodiny;
1. mzdy realizačního týmu,
2.
nákup
spotřebního
materiálu,
3.
účast
na soutěžích,
veletrzích,
4. up
grade,
licence,
5. pojištění majetku

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.

Žádost č. 5 - TECHNOLO-GICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s.
Diskuze:
Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová
V rámci diskuze na jedné straně členové výboru namítali, že se jedná o požadavek na finanční
podporu, která bude využita zejména na mzdy, režii a služby, na straně druhé se ozvaly hlasy,
že střední školy zapojené do předchozích projektů realizovaných TECHNOLOGICKÝM
CENTREM Hradec Králové o.p.s. spolupráci hodnotily velmi pozitivně a přínosně.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
0
Proti:
0
Zdržel se:
13
Návrh USNESENÍ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účel,
na kterou budou uvolněny finanční prostředky v rámci IV. změny rozpočtu
Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to konkrétně na níže uvedený projekt:
č.

5

Žadatel

TECHNOLOGICKÉ
CENTRUM
Hradec
Králové
o.p.s.

Projekt

Podnikání v praxi
pro SŠ

Účel

Požadavek
Kč

Částka v Kč
doporučená
VVVZ

krytí nákladů spojených
s realizací min. 16 kurzů
realizovaných v kalendářním
roce 2019; z dotace budou
pokryty především mzdové
náklady lektorů, úhrady
cestovních nákladů, nákup
dodavatelských
služeb
a režijní náklady projektu

470 000

částka
neupravena

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.
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K bodu 7
Různé, diskuze, závěr
Termíny zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Královéhradeckého kraje
na rok 2019
Předsedkyně členům výboru navrhla termíny jednání na rok 2019 s tím, že i v příštím roce by
jednání probíhala vždy v pondělí od 13:00 hodin.
Členové výboru měli námitky vůči datu 2. 9. 2019 s tím, že se jedná o zahájení školního roku
a navrhli termín 26. 8. 2019.
Předsedkyně dala následně hlasovat o níže uvedených termínech zasedání výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2019:
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 (namísto 02.09.2019) 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

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
12
Proti:
0
Zdržel se:
1
USNESENÍ VVZ/18/202/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. projednal
návrhy termínů zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2019
II. schvaluje
návrhy termínů zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2019:
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
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26.08.2019
07.10.2019
04.11.2019
02.12.2019

pondělí od 13:00 hodin
pondělí od 13:00 hodin
pondělí od 13:00 hodin
pondělí od 13:00 hodin

Návrhy témat pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2019
Předsedkyně předložila k diskuzi členům výboru níže uvedená témata a požádala je o jejich
doplnění s tím, že tato témata budou považována za průřezová a budou řešena v návaznosti
na materiály předkládané výboru k projednání, tj. nemusí být řešena samostatně jako témata
jednotlivá.










Aktuální informace o/ze školství Královéhradeckého kraje
Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení
Informace o středních školách zřizovaných KHK
Informace o podpůrném systému finanční podpory žákům vybraných oborů
poskytujících střední vzdělání s výučním listem
Informace o školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Informace o dětských domovech zřizovaných Královéhradeckým krajem
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní
rok 2017/2018
Optimalizační návrhy
Spolupráce škol a zaměstnavatelů (podnikatelských subjektů)

 Dotační programy
 Mimořádné účelové příspěvky (MUP) na podporu projektů v oblasti vzdělávání, etické
výchovy, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit a sportu
 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 KHK
o Informace oddělení rozpočtu škol a školských zařízení (RSSZ) k financování
příspěvkových organizací školství
o Informace o rozpočtu odvětví školství
o Rozpis rozpočtu dotace na přímé neinvestiční výdaje (NIV)
o Příprava rozpočtu na rok 2020
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 Vývoj na trhu práce v Královéhradeckém kraji, problematika nezaměstnanosti
v Královéhradeckém kraji
 Informace o systému pedagogicko-psychologického poradenství v Královéhradeckém
kraji
 Informace o činnosti Královéhradeckého inspektorátu České školní inspekce,
informace ke kvalitě a efektivitě vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky

Přítomní se dohodli, že návrhy témat budou schvalovány na příštím jednání výboru.
Členové výboru mají možnost uvedená témata doplnit vlastními návrhy. Tyto návrhy je
nutné zaslat nejpozději do 5. 12. 2018 na e-mailovou adresu tajemnice výboru:
jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz .

Diskuze:
Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal
Vávra
Mgr. Martin Horák, PaedDr. Markéta Stuchlíková, RNDr. Jiří Ort
V rámci diskuze nad tématy padly tyto další návrhy témat:
 Vyhodnocení optimalizačních kroků z hlediska ekonomického, materiálního a
personálního zajištění; včetně nákladů na splynutí (5x) a sloučení (5x)
 „Úspěchy a posuny“ v oblasti školství z hlediska materiálně-technického zabezpečení
(investice do škol…)
 Ožehavá témata krajského školství – co je třeba řešit, kam investovat….
Předsedkyně výboru vyzvala členy k dalším podnětům k diskuzi.
PhDr. Michal Vávra požádal odbor školství, zda by bylo možné zajistit výsledky letošního
jednotného přijímacího řízení za Královéhradecký kraj, které zpracovává CERMAT.
RNDr. Jiří Ort přislíbil dodání příslušných dat, budou-li tato k dispozici prostřednictvím
CERMATu.
Mgr. Martin Horák pozval přítomné na akci s názvem Týden vzdělávání dospělých
v Královéhradeckém kraji v roce 2018, která probíhá v termínu od 12. do 16. listopadu 2018.
Více informací naleznete pod odkazem:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/tyden_vzdelavani_dospelych .
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Mgr. Svatava Odlová požádala o případnou součinnost při zpracování Koncepce primární
prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2019-2023.
Další podněty ze stany členů výboru nevzešly.
Předsedkyně výboru upozornila členy na další, tento rok již poslední (19.), jednání výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, které se bude konat v pondělí 17. 12. 2018 od 11:00
hodin v restauraci Pod Terasami Hradec Králové (na adrese Opletalova 328, 500 03 Hradec
Králové).
Hlasování se nezúčastnili 2 členové výboru, kteří výbor opustili v průběhu projednávání
tohoto bodu.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
10
Proti:
0
Zdržel se:
1
USNESENÍ VVZ/18/203/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. projednal
změnu zahajovacího času 19. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
které se uskuteční 17. 12. 2018 od 11:00 hodin
II. schvaluje
změnu zahajovacího času 19. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
které se uskuteční 17. 12. 2018 od 11:00 hodin

Všechny body programu byly vyčerpány.
Předsedkyně výboru poděkovala přítomným za účast.
Osmnácté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno v 15:55
hodin dne 12. 11. 2018.

………………………………………
Mgr. Edita Vaňková
předsedkyně výboru

………………………………………..
Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch
ověřovatel zápisu

Dne 12. 11. 2018 zpracovala: Jindra Smejkalová
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