Zápis
z 5. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 26. června 2017 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,
Petra Horváthová, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra
Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Petr Vojtěch, Mgr. Petr Vysuček
Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, PhDr. Michal Vávra, JUDr. Dita Vávrová

Omluveni:
Nepřítomni:
Tajemnice: Mgr. Jindřiška Smejkalová
Přizváni:

Mgr. Martina Berdychová, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Miloš Kosina,
Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Ing. Markéta Cermanová, Mgr. Martin Horák,
Mgr. Eva Kastnerová, Mgr. Jitka Kubištová, Ing. Zdeňka Rychterová

Program:
1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení
účasti hostů na jednání
2. Návrh na změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
3. Návrh stanoviska Královéhradeckého kraje k žádosti Střední školy a vyšší odborné školy
aplikované kybernetiky s.r.o. o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
4. Návrh stanoviska Královéhradeckého kraje k žádosti Střední školy Sion High School,
Hradec Králové o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
5. Představení projektu Predikce trhu práce České republiky (Kompas)
6. 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 5. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve 13:05 hodin a následně jej celé
řídila. Přivítala přítomné, omluvila Mgr. Roberta Nováka, který se z pracovních důvodů dostavil
s avizovaným zpožděním a Mgr. Libuši Friedlovou, která již při prvním jednání výboru
upozornila na možný opakovaný pozdní příchod na zahájení výboru zapříčiněný neodkladnými
pracovními záležitostmi. Předsedkyně konstatovala, že výbor je způsobilý se usnášet;
přítomno bylo 9 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:
Proti:
Zdržel se:

9
0
0

USNESENÍ VVZ/5/57/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
schvaluje
program jednání

Předsedkyně výboru navrhla Ing. Jaroslava Kostelníčka jako ověřovatele zápisu.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

9
0
0

USNESENÍ VVZ/5/58/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
schvaluje
Ing. Jaroslava Kostelníčka jako ověřovatele zápisu
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Předsedkyně výboru navrhla účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 5 Představení
projektu Predikce trhu práce České republiky (Kompas):
 Ing. Zdeňku Rychterovou - senior experta realizace projektu Predikce trhu práce
(KOMPAS).

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

9
0
0

USNESENÍ VVZ/5/59/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
schvaluje
účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 5 Představení projektu Predikce trhu práce
České republiky (Kompas)
 Ing. Zdeňku Rychterovou - senior experta realizace projektu Predikce trhu práce
(KOMPAS)

K bodu 2
Návrh na změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
Členům výboru byly materiály zaslány v elektronické podobě. Předsedkyně výboru vyzvala
Mgr. Miloše Kosinu k podání informací.
Mgr. Kosina okomentoval žádost Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec,
17. listopadu 1197, přičemž uvedl, že se jedná o formální úpravu z důvodu nesprávně
uvedených údajů v rejstříku škol a školských zařízení, konkrétně míst poskytovaných služeb
a typů zařízení školního stravování, míněno školní jídelny a jídelny – výdejny. Následně
přednesl doporučující stanovisko odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Předsedkyně výboru vyzvala přítomné k diskuzi či vznesení dotazů.
Dotazy nebyly vzneseny.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

9
0
0
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USNESENÍ VVZ/5/60/2017
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. 2017
Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197
- zápis školní jídelny – výdejny s nejvyšším povoleným počtem 135 stravovaných
na adrese 17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec
- výmaz místa poskytovaných školských služeb u školní jídelny na adrese: 17. listopadu
1197, 549 41 Červený Kostelec
- zápis místa poskytovaných školských služeb u školní jídelny na adrese: Lhota
za Červeným Kostelcem 333, 549 41 Červený Kostelec

Předsedkyně výboru přistoupila k další žádosti a vyzvala Mgr. Miloše Kosinu k podání
informací. Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány materiály.
Mgr. Kosina představil žádost Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních
technologií, Dobruška, Čs. odboje 670, která se týkala navýšení nejvyššího povoleného počtu
lůžek domova mládeže z důvodu zvýšeného zájmu o ubytování. Uvedl, že potřebná kladná
stanoviska a vyjádření k prostorám, které jsou plánovány k ubytování, jsou již k dispozici.
Následně seznámil přítomné s doporučujícím stanoviskem odboru školství Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

9
0
0

USNESENÍ VVZ/5/61/2017
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. 2017
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek domova mládeže z 54 na 56

K bodu 3
Návrh stanoviska Královéhradeckého kraje k žádosti Střední školy a vyšší odborné školy
aplikované kybernetiky s.r.o. o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady k prostudování. Předsedkyně
výboru vyzvala opět Mgr. Miloše Kosinu, aby členům výboru sdělil podrobnosti.
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Mgr. Kosina uvedl žádost Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky s. r. o.
o zápis nově akreditovaných vzdělávacích programů v denní a kombinované formě vzdělávání
v oboru vzdělání 26-41-N/09 Energetika a oboru vzdělání 26-17-N/24 Programování (oba
obory se týkají vyšší odborné školy) v návaznosti na reciproční snížení nejvyššího povoleného
počtu studentů akreditovaného vzdělávacího programu 82-43-N/08 Počítačová umění
a design. Zdůraznil potřebnost těchto oborů pro trh práce. Následně přednesl doporučující
stanovisko odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Předsedkyně výboru vyzvala přítomné k diskuzi či vznesení dotazů.
Diskutující:
Mgr. Berdychová, Mgr. Šormová, Mgr. Horák
o Mgr. Šormová uvedla, že výše uvedené obory skutečně nejsou v Královéhradeckém
kraji ve vyšším odborném a středním vzdělávání zastoupeny.
o Mgr. Berdychová podtrhla akreditaci těchto nových vzdělávacích programů v denní
i kombinované formě vzdělávání.
o Mgr. Horák potvrdil důležitost zmiňovaných oborů pro současný trh práce.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

9
0
0

USNESENÍ VVZ/5/62/2017
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. 2017
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s. r. o.
- zápis akreditovaného vzdělávacího programu 26-41-N/09 Energetika (denní forma
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 40 studentů a v 1. ročníku 20 studentů
- zápis akreditovaného vzdělávacího programu 26-41-N/09 Energetika (kombinovaná
forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 60 studentů a v 1. ročníku
30 studentů
- zápis akreditovaného vzdělávacího programu 26-17-N/24 Programování (denní forma
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 60 studentů a v 1. ročníku 30 studentů
- zápis akreditovaného vzdělávacího programu 26-17-N/24 Programování (kombinovaná
forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 50 studentů a v 1. ročníku
20 studentů
- snížení nejvyššího povoleného počtu studentů akreditovaného vzdělávacího programu
82-43-N/08 Počítačová umění a design (denní forma vzdělávání) z 250 na 40 studentů
a v 1. ročníku z 80 na 20 studentů
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K bodu 4
Návrh stanoviska Královéhradeckého kraje k žádosti Střední školy Sion High School, Hradec
Králové o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady. Předsedkyně výboru vyzvala
Mgr. Miloše Kosinu k představení materiálu.
Mgr. Miloš Kosina představil žádost Střední školy Sion High School, Hradec Králové o zvýšení
nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy s účinností od 1. 9. 2017 založenou především
na zvýšeném zájmu uchazečů o dálkovou formu studia oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní
a mimoškolní pedagogika. Uvedl důvody, proč se odbor školství staví k dané záležitosti
zamítavě. Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků je v rozporu s koncepčními materiály
jak celorepublikového, tak krajského rozsahu; navíc v roce 2015 již došlo k celkovému navýšení
kapacity ze 200 na 240 žáků. Rovněž zmínil, že žádost nebyla podána v řádném termínu, tj. do
30. 9. 2016, nicméně dle § 146 odst. 2 školského zákona může orgán, který vede rejstřík škol
a školských zařízení, ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout
zmeškání termínu pro předložení žádosti.
Předsedkyně výboru vyzvala přítomné k diskuzi či vznesení dotazů.
Diskutující:
Mgr. Berdychová, Mgr. Šormová, Mgr. Vysuček, Mgr. Horák, Ing. Jarkovský
Diskutující posuzovali aktuální stav na škole a uplatnitelnost daného oboru vzdělání Předškolní
a mimoškolní pedagogika na současném trhu práce také s ohledem na demografický vývoj.
V rámci diskuze zaznělo, že z dat, která má k dispozici krajská pobočka Úřadu práce ČR, fakticky
vyplývá převis absolventů v oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika nad
poptávkou.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

9
0
0

USNESENÍ VVZ/5/63/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
nedoporučuje
Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení
s účinností od 1. 9. 2017
Střední škola Sion High School, Hradec Králové
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 240 na 300
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K bodu 5
Představení projektu Predikce trhu práce České republiky (Kompas)
Členům výboru byla zaslána prezentace k projektu KOMPAS. Předsedkyně výboru vyzvala Ing.
Zdeňku Rychterovou k představení projektu.
Ing. Zdeňka Rychterová seznámila přítomné členy výboru s podstatou projektu, jeho
očekávanými výstupy a přínosy. Vysvětlila schéma systému projekcí, způsoby a postupy
využívané pro zpracování dat. Zdůraznila důležitost projektu s ohledem na střednědobý
výhled.
V průběhu projednávání tohoto bodu se ke členům výboru připojil Mgr. Robert Novák a Mgr.
Libuše Friedlová.
Předsedkyně výboru otevřela diskuzi.
Diskutující:
Do diskuze se zapojili téměř všichni členové výboru (nejaktivněji Mgr. Berkovcová, Ing. Franc,
Mgr. Friedlová, Ing. Kostelníček, Mgr. Novák, RNDr. Svatošová, Mgr. Šormová, Mgr. Vaňková,
Mgr. Vysuček) a rozpoutali zajímavou diskuzi týkající se především využitelnosti výstupů
a případných doporučení pro realizaci projektu s ohledem na potřeby školství. Do diskuze se
také zapojil Mgr. Horák, který zmínil potřebu střednědobé predikce pro potřeby monitoringu
vývoje trhu práce. Mgr. Novák upozornil, že je třeba: a) pracovat s výstupy především
z pohledu kompetencí a dovedností nikoliv profesí, b) sestavovat dlouhodobé výhledy (cca 15
let), které mohou mít zásadní vliv na rozvoj školství. Mgr. Friedlová v této souvislosti podtrhla
důležitost všestranné flexibility žáků a absolventů.

Diskutující:

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

11
0
0

USNESENÍ VVZ/5/64/2017
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
informace o projektu Predikce trhu práce České republiky (Kompas)
II.

doporučuje
realizátorům projektu KOMPAS zaměřit výstupy projektu na kompetence ve větší míře než na
konkrétní profese
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K bodu 6
Různé, diskuze, závěr
Předsedkyně výboru vyzvala členy k dalším podnětům k diskuzi.
o Mgr. Vojtěch krátce představil potencionální prostředí inovovaného portálu ŠIP
(Školského informačního portálu Královéhradeckého kraje), do kterého by se pro
futuro mohly umísťovat materiály důležité pro jednání výboru a kde by bylo možné
rovněž vést případné diskuze k daným tématům.
o V závěru jednání se členové výboru dohodli, že zápisy z jednotlivých jednání budou
před finalizací rozeslány všem členům výboru, kteří budou mít během 48 hodin
možnost vyjádřit se k zápisu a zaslat své připomínky či případná doplnění. Rovněž bylo
dohodnuto, že do zápisu budou zaneseny ty výroky, o jejichž citaci člen výboru
explicitně požádá během jednání.

Další podněty ze stany členů výboru nevzešly.
Všechny body programu byly vyčerpány.

Předsedkyně výboru upozornila členy na další, v pořadí již šesté, jednání výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost, které se bude konat dne 28. 8. 2017 od 13:00 hodin v téže zasedací
místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Poděkovala všem přítomným za účast, popřála všem krásné letní dny spojené s dovolenkovým
obdobím.

Páté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno v 14:35 hodin dne
26. 6. 2017.

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

………………………………………..
Ing. Jaroslav Kostelníček
ověřovatel zápisu

V Hradci Králové dne 3. 7. 2017
Zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová
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