Zápis
ze 12. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 5. března 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:

Omluveni:

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

Nepřítomni:
Tajemnice: Mgr. Jindřiška Smejkalová
Přizváni:

Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková (omluvena),
Mgr. Svatava Odlová, Naděžda Pozlerová (omluvena), Mgr. Alena Svátková,
Ing. Václav Jarkovský, RNDr Jiří Ort, Ing. Markéta Cermanová, Mgr. Martin
Horák (omluven), 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. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2018
3. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní
rok 2016/2017
4. Poskytnutí dotace na podporu žáků vybraných oborů středního vzdělání s výučním listem
soukromé školské právnické osobě Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum,
Dobruška, Pulická 695
5. 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 12. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve 13:08 hodin a následně jej celé
řídila. Přivítala přítomné a konstatovala, že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno bylo 8
členů výboru.

Předsedkyně seznámila členy výboru s programem jednání a vyzvala je k jeho případnému
dalšímu doplnění.
Nebyl podán návrh na doplnění programu, tudíž bylo přistoupeno ke schválení předložené
verze.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
0

USNESENÍ VVZ/12/144/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
schvaluje
program jednání dle předloženého programu

Předsedkyně výboru požádala Mgr. et Mgr. Petra Vojtěcha, zda by se ujal postu ověřovatele
zápisu. Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch souhlasil.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/12/145/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
Mgr. et Mgr. Petra Vojtěcha jako ověřovatele zápisu
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Následně předsedkyně přednesla návrh nahrávat každé jednotlivé jednání výboru za účelem
možnosti případného zpřesnění textací uváděných v zápise a dala o tomto návrhu hlasovat.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/12/146/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
nahrávání každého jednotlivého jednání pro účely zpřesnění informací uváděných
do zápisu, přičemž jednotlivá nahraná jednání budou vymazána následně
po odsouhlasení relevantní textace v zápisu

K bodu 2
Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2018
Členové výboru obdrželi v elektronické podobě podkladové materiály. Předsedkyně výboru
vyzvala RNDr. Jiřího Orta k podání bližších informací k předmětné žádosti.
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského
234 podala návrh na zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení. Jedná se o zvýšení
nejvyššího povoleného počtu studentů vyšší odborné školy ze 322 na 440 spojené se zápisem
akreditovaného vzdělávacího programu 53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra v denní formě
vzdělávání s nejvyšším povoleným počtem 80 studentů a v 1. ročníku 40 studentů. Škola
recipročně nabízí snížení:
- nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy ze 670 na 640
- nejvyššího povoleného počtu studentů akreditovaného vzdělávacího programu
53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma vzdělávání)
ze 142 na 120 studentů
- nejvyššího povoleného počtu studentů akreditovaného vzdělávacího programu
53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (kombinovaná forma vzdělávání)
ze 120 na 70 studentů
- nejvyššího povoleného počtu studentů akreditovaného vzdělávacího programu
53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma vzdělávání)
ze 74 na 65 studentů.
Odbor školství k této žádosti vydává doporučující stanovisko, neboť žádost je v souladu
s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období
2015 - 2020, který říká, že zápis nového akreditovaného vzdělávacího programu oboru vyššího
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odborného vzdělávání do rejstříku je možný, pokud se v daném regionu jedná o obor
ojedinělého charakteru vyžadovaný na trhu práce.
Ve stejném smyslu hovoří také Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Královéhradeckého kraje (2016 – 2020), přičemž tento umožňuje zařadit nový akreditovaný
vzdělávací program oboru vyššího odborného vzdělávání do vzdělávací nabídky vyšší odborné
školy a tedy i k zapsání do rejstříku škol a školských zařízení pouze v případě, že takovýto
program má v daném regionu ojedinělý charakter a jeho koncepce vznikla na základě
projevené dlouhodobé společenské potřeby.
Žádost je rovněž v souladu se zákonem č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.,
o nelékařských zdravotnických povoláních, který umožňuje získání odborné způsobilosti
k výkonu povolání dětské sestry absolvováním nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná
dětská sestra na vyšší zdravotnické škole.
Žádost Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové,
Komenského 234 všechny výše uvedené podmínky splňuje a je podpořena ze strany krajské
pobočky Úřadu práce České republiky i Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Odbor školství nicméně upozorňuje, že v současné době není možné garantovat plné pokrytí
nárůstu mzdových nákladů v období září až prosinec 2018.
Diskuze:
Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Petr Hamáček
Ing. Václav Jarkovský
Členové výboru, zejména výše jmenovaní, řešili otázku garance zajištění financování.
Ing. Jarkovský uvedl, že v tento moment není skutečně možné garantovat plné krytí na období
čtyř inkriminovaných měsíců.
Předsedkyně výboru dala hlasovat.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/12/147/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. doporučuje
Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských
zařízení
s účinností od 1. 9. 2018
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové,
Komenského 234
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zvýšení nejvyššího povoleného počtu studentů vyšší odborné školy z 322 na 440
snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 670 na 640
zápis akreditovaného vzdělávacího programu 53-41-N/5. Diplomovaná dětská
sestra (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 80 studentů
a v 1. ročníku 40 studentů
snížení nejvyššího povoleného počtu studentů akreditovaného vzdělávacího
programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma vzdělávání)
ze 142 na 120 studentů
snížení nejvyššího povoleného počtu studentů akreditovaného vzdělávacího
programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (kombinovaná forma
vzdělávání)
ze 120 na 70 studentů
snížení nejvyššího povoleného počtu studentů akreditovaného vzdělávacího
programu 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma
vzdělávání)
ze 74 na 65 studentů

K bodu 3
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok
2016/2017
Členové výboru obdrželi v elektronické podobě podkladové materiály. Předsedkyně výboru
vyzvala RNDr. Jiřího Orta k představení výroční zprávy.
RNDr. Jiří Ort krátce pohovořil o zdrojích dat a informací, způsobu a struktuře zpracování
výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji, která obsahuje
tři základní části (1. Hodnocení stavu jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy, 2. Ekonomika
a péče o majetek, 3. Závěr); věnoval se oblasti předškolního, základního, středního a vyššího
odborného vzdělávání. Zároveň uvedl, že některé údaje z výroční zprávy mohou sloužit jako
podklad pro návrhy plánovaných optimalizačních kroků.
Diskutující:
Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Robert Novák, PhDr. Michal Vávra
Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Svatava Odlová, RNDr. Jiří Ort
V rámci diskuze zazněl dotaz k vysokému počtu žáků v oblasti Dobrušky, což je dáno především
působností tří škol, a to Střední průmyslové škola elektrotechniky a informačních technologií,
Střední školy - Podorlického vzdělávacího centra, Dobruška a Gymnázia Dobruška.
Rovněž byla řešena otázka předškolního vzdělávání, kdy dle uvedených statistických údajů
počet předškolních dětí klesá, nicméně pro futuro v ojedinělých případech hrozí riziko
nedostatku míst pro umístění předškolních dětí zejména z přilehlých obcí větších měst,
přičemž velmi výjimečná situace v tomto ohledu panuje na Jičínsku.
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V závěru diskuze zazněl požadavek na zpracování mapy koncentrace žáků na jednotlivé oblasti
a regiony Královéhradeckého kraje také s ohledem na odloučená pracoviště škol, neboť jedině
tak bude zachována skutečná vypovídající informace odpovídající reálnému stavu.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

8
0
0

USNESENÍ VVZ/12/148/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. projednal
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní
rok 2016/2017

K bodu 4
Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického vzdělávání
ve středních školách zřízených Královéhradeckým krajem
Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady k tomuto bodu.
Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Jarkovského k představení tématu.
V rámci programu podpory středního vzdělání s výučním listem je na základě rozhodnutí
orgánů Královéhradeckého kraje od září 2008 vyplácena finanční podpora žákům vybraných
oborů (např. strojírenských, elektrotechnických, stavebních a dalších). Objem finančních
prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje závisí na skutečném počtu žáků, jejich prospěchu,
docházce a kázni.
K zajištění finančního krytí na období leden až červen 2018 odbor školství předkládá
do 1. změny rozpočtu kraje úpravu příspěvku jednotlivým školám dle jejich aktuálně
napočtené potřeby (dle počtu podpořených žáků); celkem je do zálohy rozepsáno 5587,9 tisíc
Kč.
Začátkem letošního školního roku však bylo dohodnuto, že budou zpracována nová pravidla
pro poskytování finanční podpory žákům vybraných oborů středního vzdělání s výučním
listem, a to pouze pro žáky středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem; tato nová
pravidla by měla nabýt účinnosti od 1. 9. 2018.
Diskutující:
Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Robert Novák, PhDr. Michal Vávra
Ing. Václav Jarkovský
Členové výboru diskutovali nad tématem poskytování podpory školám s ohledem
na zřizovatele školy a existenci, resp. ekonomické fungování, školy.
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Ing. Václav Jarkovský zdůraznil, že budou zpracována nová pravidla pro poskytování finanční
podpory žákům vybraných oborů středního vzdělání s výučním listem, která by měla být platná
od následujícího školního roku.

Během projednávání tohoto bodu se dostavila Mgr. Libuše Friedlová.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/12/149/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
informaci o poskytnutí dotace na podporu žáků vybraných oborů vzdělání poskytujících
střední vzdělání s výučním listem v soukromé školské právnické osobě Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška ve výši 329,9 tis. Kč; zdrojem finančního krytí
bude rozpočet odvětví školství

K bodu 5
Různé, diskuze, závěr
Mgr. Edita Vaňková připomenula členům výboru nejen možnost účastnit se Zemědělského dne
Mžany 2018, ale i možnost navázat dlouhodobou spolupráci na podporu zemědělských
a lesnických oborů v našem kraji.
Dr. Ing. Jana Peška je možné kontaktovat nejlépe do 15. 3. 2018 na telefonním čísle:
+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Další náměty k diskuzi.
Diskutující:
Ing. Jiří Franc, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Robert Novák, Mgr. Edita Vaňková, PhDr. Michal
Vávra, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch
RNDr. Jiří Ort
V rámci diskuze zazněl dotaz, zda jsou k dispozici:
 data týkající se jednotných přijímacích zkoušek na střední školy s maturitní zkouškou,
konkrétně míněno s jakými výsledky jsou žáci přijímáni ke střednímu vzdělávání
s maturitní zkouškou na tu kterou střední školu
 porovnání úspěšnosti, resp. výsledků, přijímacích zkoušek z českého jazyka
a matematiky Královéhradeckého kraje a jednotlivých škol k celostátnímu průměru;
Stránka 7 z 8

možnosti zpracování takovéhoto porovnání dle základních škol v jednotlivých městech
a obcích.
RNDr. Jiří Ort přislíbil, že zjistí:
- jaká data jsou v obecné rovině k dispozici co do úspěšnosti uchazečů u přijímacích
zkoušek
- jaká data je možné ve vztahu ke kraji a jednotlivým školám získat
- jakým způsobem a v jakém rozsahu je odbor školství schopen s nimi pracovat.
V rámci diskuze bylo zdůrazněno, že je třeba vzít v úvahu rozdíl mezi přijatými a nastoupivšími
žáky, neboť tyto počty žáků se liší. Dále v diskuzi zaznělo, že mnohdy je důležitější posuzovat
posun, resp. pokrok, žáka v získávání vědomostí, znalostí a zkušeností oproti dosaženým
výsledkům v rámci standardního hodnocení žáka (tj. známkování), neboť získané známky
nejsou odrazem schopností žáků a mnohdy ani nereflektují výsledky dosažené v rámci testů
přijímacích zkoušek.

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 13., jednání výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost, které se bude konat ve středu dne 25. 4. 2018 od 13:00 hodin
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, v zasedací místnosti Karla Rokitanského
P1.118.
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast.
Dvanácté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno
v 14:07 hodin dne 5. 3. 2018.

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

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

Dne 7. 3. 2018 zapsala: Jindra Smejkalová
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