Zápis
ze 13. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 25. dubna 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Albrechta z Valdštejna
9-P1.906 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské
náměstí 1245

Přítomni:

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

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

Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Svatava Odlová
(omluvena), Mgr. Alena Svátková (omluvena), Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří
Ort, Ing. Markéta Cermanová, Mgr. Martin Horák, Mgr. Eva Kastnerová,
Bc. Monika Boháčková, Mgr. Eva Rainbergová, Radek Zelenka, Mgr. Ivana
Kudrnáčová (omluvena), Bc. Ondřej Knotek (omluven), Mgr. Dana Komorová,
Mgr. Dita Kosová, Ing. Petra Teplá

Členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje:

Program:
1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení
účasti hostů na jednání
2. Implementace on-line vzdělávání v návaznosti na rozvoj digitální strategie ČR
3. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – stanovisko kraje, na jehož
území bude střední škola působit, pokud není jejím zřizovatelem (Hotelová škola Hradec
Králové, s.r.o.)
4. Seznámení s návrhem přidělení mimořádných účelových prostředků (MUP) příspěvkovým
organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem v oblasti etické výchovy v roce 2018
5. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti prevence rizikového chování v roce 2018
6. Informace o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2018 v působnosti
Královéhradeckého kraje
7. Poskytnutí dotací na individuální účel
8. 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 13. 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 9
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:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/13/150/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
schvaluje
program jednání dle předloženého programu

Předsedkyně výboru se dotázala Mgr. Petra Vysučka, zda by se ujal postu ověřovatele zápisu.
Mgr. Petr Vysuček souhlasil.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/13/151/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
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Mgr. Petra Vysučka jako ověřovatele zápisu
Následně předsedkyně dala hlasovat o schválení hostů přizvaných k projednávání jednotlivých
bodů.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/13/152/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 2 „Implementace on-line vzdělávání
v návaznosti na rozvoj digitální strategie ČR“


Mgr. Evu Rainbergovou – realizátorku projektu Online střední školy MENTOR



Radka Zelenku - ředitele úřadu Krajské hospodářské komory Královéhradeckého
kraje

účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 4 „Seznámení s návrhem přidělení
mimořádných účelových prostředků (MUP) příspěvkovým organizacím zřizovaným
Královéhradeckým krajem v oblasti etické výchovy v roce 2018“


Mgr. Ditu Kosovou – referentku odd. primárního a zájmového vzdělávání
odboru školství (oblast prevence rizikového chování a vzdělávání)

účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 5 „Podpora veřejně prospěšných
projektů v oblasti prevence rizikového chování v roce 2018“



Mgr. Ivanu Kudrnáčovou – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací
Mgr. Danu Komorovou – referentku oddělení krajských dotací odboru
regionálního rozvoje, grantů a dotací (dotační oblasti: volnočasové aktivity,
vzdělávání, prevence rizikového chování)
 Bc. Ondřeje Knotka – referenta oddělení krajských dotací odboru regionálního
rozvoje, grantů a dotací (dotační oblasti: životní prostředí a zemědělství, dotační
programy RRD01, RRD11, RRD12)
účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 7 „Poskytnutí dotací na individuální
účel“


Ing. Petru Teplou – ekonomku odvětví odboru kanceláře hejtmana (kapitola 18,
finanční dary poskytované radou kraje)
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K bodu 2
Implementace on-line vzdělávání v návaznosti na rozvoj digitální strategie ČR
Členové výboru obdrželi v elektronické podobě podkladové materiály. Předsedkyně výboru
vyzvala Mgr. Evu Rainbergovou k podání bližších informací k předmětné žádosti.
Mgr. Eva Rainbergová představila projektový záměr Online střední školy Mentor týkající se
zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a nabídky nástavbového on-line studia v oboru
vzdělání 75-41-L/51 Sociální činnost (v dálkové formě); vysvětlila důležitost daného oboru
v kontextu společného vzdělávání, etické výchovy a sociálních i zdravotnických služeb
ve vztahu k trhu práce a rovněž zmínila možnost získání středního vzdělání zakončeného
maturitní zkouškou. Informovala o snaze centralizovat on-line vzdělávání uchazečů o daný
obor z celého území České republiky právě v Královéhradeckém kraji a snaze personifikovat
vzdělávání potřebám uchazečů (uzpůsobení zdravotním handicapům apod.); škola má
v úmyslu tvořit a poskytovat studijní materiály v různých podobách (tištěné, audio, video
apod.), tyto budou žákům k dispozici na výběr.

Diskuze:
Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra
Svatošová, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Petr Vysuček
Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort,
Mgr. Martin Horák, Mgr. Eva Rainbergová, Radek Zelenka
PaedDr. Markéta Stuchlíková obecně shrnula stanovisko odboru školství a Rady
Královéhradeckého kraje, neboť žádost Online střední školy Mentor týkající se zařazení
do rejstříku škol a školských zařízení a nabídky nástavbového on-line studia v oboru vzdělání
75-41-L/51 Sociální činnost (v dálkové formě) již byla projednávána na 32. schůzi Rady
Královéhradeckého kraje dne 6. 11. 2017, kdy rada kraje vyjádřila nesouhlasné stanovisko
s předmětnou žádostí, neboť jak celorepublikové, tak i krajské dokumenty, zejména
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2015 – 2020) a Dlouhodobý
záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje (2016 – 2020),
uvádějí, že nebude až na výjimky podporován vznik nových středních škol a vyšších odborných
škol, neboť současná nabídka oborů vzdělání se jeví jako dostačující.
Celorepublikové dokumenty obecně uvádějí, že zápis nové střední školy, vyšší odborné školy
a konzervatoře nebo zvyšování jejich kapacit a míst poskytovaného vzdělání v rámci
stávajících škol a jejich kapacit bude podpořeno pouze ve výjimečných a odůvodněných
případech (např. u oborů vzdělání technického nebo přírodovědného zaměření, popř. u oborů
vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nebo u oborů čtyřletého
gymnázia v návaznosti na demografický vývoj).
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Krajské dokumenty uvádějí, že nebude podporován vznik nových středních škol, resp. že nové
střední školy a vyšší odborné školy nebudou zřizovány vzhledem k dostačující nabídce širokého
spektra jejich oborů vzdělání a disponibilní kapacitě škol.
Paní náměstkyně Mgr. Martina Berdychová v úvodu diskuze uvedla, že vzhledem
k zamítavému stanovisku rady kraje je nyní dána další možnost prezentovat záměr podrobněji
a předložit jej k diskuzi členům výboru. Zároveň však vyjádřila své doporučení začlenit on-line
formu vzdělávání do nabídky již stávajících škol.
Ze strany ČŠI je však doporučována redukce on-line vzdělávání vzhledem k dlouhodobě
vykazované nižší úrovni výsledků této formy vzdělávání.
V rámci diskuze zazněly dotazy týkající se nabídky on-line vzdělávání v dalších oborech
vzdělání (humanitních, přírodovědných apod.), možnosti uzpůsobení tohoto studia osobám
neslyšícím či způsobu realizace 14denní praxe dle RVP apod.
Ze strany členů výboru zazněly obavy ze zajištění a udržení kvality vzdělávání u on-line formy
vzdělávání, a to především v souvislosti s rizikem neúspěšného složení maturitní zkoušky; dále
pak členové výboru apelovali na nutnost eliminovat riziko snadného získání středního vzdělání
s maturitní zkouškou. Členové výboru rovněž upozorňovali, že on-line forma vzdělávání je
vhodná jako doplňující forma ke vzdělávání poskytovanému v „kamenné“ ať již střední či
vysoké škole.
Někteří ze členů vyjádřili podporu myšlence poskytovat on-line vzdělávání v dálkové formě,
které bude dostupné široké veřejnosti a tudíž nabídne možnost vzdělávat se také jedincům,
kteří jsou jinak především časově a/nebo místně limitováni.
V průběhu projednávání tohoto bodu se ke členům výboru připojil PhDr. Michal Vávra.
Předsedkyně výboru dala hlasovat.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
1
USNESENÍ VVZ/13/153/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
žádost o posouzení návrhu na zápis Online střední školy Mentor s oborem vzdělání
75-41-L/51 Sociální činnost (nástavbové studium v dálkové formě) do rejstříku škol
a školských zařízení
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K bodu 3
Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – stanovisko kraje, na jehož území
bude střední škola působit, pokud není jejím zřizovatelem (Hotelová škola Hradec Králové,
s.r.o.)
Členové výboru obdrželi v elektronické podobě podkladové materiály. Předsedkyně výboru
vyzvala RNDr. Jiřího Orta k představení žádosti.
RNDr. Jiří Ort zdůvodnil žádost Hotelové školy Hradec Králové, s. r. o., o zvýšení kapacity školní
jídelny ze 300 na 480 stravovaných, zápis místa poskytovaných školských služeb u školní
jídelny na adrese: Československé armády 274/55, 500 03 Hradec Králové a výmaz místa
poskytovaných školských služeb u školní jídelny na adrese: U Náhona 363/30, Plotiště
nad Labem, 503 01 Hradec Králové. Předmětná žádost je podávána v návaznosti
na přestěhování školy a školní jídelny do nových prostor; škola žádá o změnu kapacity a místa
poskytovaných školských služeb u školní jídelny, neboť díky lepší prostorové, materiální
a technologické vybavenosti má možnost připravovat a vydávat pokrmy pro vyšší počet
stravovaných.

Diskuze:
Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Robert Novák
Mgr. Martina Berdychová, Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort, Mgr. Martin Horák
Do diskuze se zapojili nejvýrazněji výše jmenované osoby. V rámci diskuze zazněly dotazy
na počet a strukturu stravovaných v této školní jídelně; někteří členové výboru vyjádřili obavy
nad možnou konkurencí školním jídelnám zřizovaným krajem.
Většinově však členové souhlasili s navýšením kapacity se záměrem podpořit především
kvalitní a cenově přijatelné stravování bez ohledu na strukturu stravovaných.
V průběhu projednávání tohoto bodu se ke členům výboru připojila Mgr. Libuše Friedlová.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

10
0
1

USNESENÍ VVZ/13/154/2018
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. 5. 2018
Hotelová škola Hradec Králové, s. r. o.
- zvýšení kapacity školní jídelny ze 300 na 480 stravovaných
- zápis místa poskytovaných školských služeb u školní jídelny na adrese:
Československé armády 274/55, 500 03 Hradec Králové
- výmaz místa poskytovaných školských služeb u školní jídelny na adrese:
U Náhona 363/30, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové

K bodu 4
Seznámení s návrhem přidělení mimořádných účelových prostředků (MUP) příspěvkovým
organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem v oblasti etické výchovy v roce 2018
Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady k tomuto bodu.
Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Ditu Kosovou k představení tématu. Mgr. Svatava Odlová
byla z pracovních důvodů z jednání omluvena.
Mgr. Dita Kosová uvedla, že na mimořádné účelové prostředky (MUP) pro příspěvkové
organizace zřizované Královéhradeckým krajem byla pro oblast etické výchovy v rámci
implementace Projektu etického vzdělávání Královéhradeckého kraje (2018 – 2020) na rok
2018 alokována částka 185 000 Kč. Seznámila členy výboru s postupem hodnocení a návrhem
přidělených částek na jednotlivé projekty, podporující rozvoj etické výchovy, ke schválení
v Radě Královéhradeckého kraje a následně také v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.
Celkem bylo podáno 20 žádostí. K podpoře je finálně předkládáno 18 projektových žádostí,
přičemž nejzdařilejší projektové žádosti mohou získat příspěvek až 15 000 Kč. Dvě žádosti
nejsou k podpoře postoupeny, neboť splňují dotační výzvu pouze částečně.
Podněty k diskuzi ze strany členů výboru nevzešly.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
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USNESENÍ VVZ/13/155/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. se seznámil
s návrhem přidělení mimořádných účelových prostředků (MUP) příspěvkovým
organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem v oblasti etické výchovy v roce 2018

IČO

Právní subjekt

Název projektu

1

48623741

Dětský domov, mateřská škola a
školní jídelna, Broumov, třída
Masarykova 246

Jak překonat sám sebe

2

48623733

Dětský domov, Základní škola
speciální a Praktická škola, Jaroměř

3

528315

4

Požadovaná
částka
Kč

Přidělená
částka
Kč

20 500

10 000

Každý z nás je jedinečný!

8 800

5 000

Domov mládeže, internát a školní
jídelna, Hradec Králové, Vocelova
1469/5

Adaptace aneb Ať se jim u
nás líbí

9 350

0

528315

Domov mládeže, internát a školní
jídelna, Hradec Králové, Vocelova
1469/5

Sport a zábava nás také
učí

18 800

0

5

528315

Domov mládeže, internát a školní
jídelna, Hradec Králové, Vocelova
1469/5

" Týden sociální prevence
- týden etiky"

23 900

10 000

6

60117001

Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Nová Paka, Kumburská
740

3D - dny důležitých
darování

30 000

12 000

7

60884703

Gymnázium Františka Martina
Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů Multikulturní noci
odboje 36

36 000

15 000

8

60116781

Etická témata ve výuce
Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova společenských věd na LG
30
Jičín prostřednictvím
odborné literatury

5 500

3 000

9

62693514

Mateřská škola, Speciální základní
škola a Praktická škola, Hradec
Králové

Naučme se spolu žít

70 500

15 000

10

60153334

Obchodní akademie, Trutnov, Malé
náměstí 158

Etická a mediální výchova
na OA Trutnov

45 500

13 000

11

62690281

Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68

Projektový den
"Komunikace a
sebepoznávání"

13 000

9 000

12

62690400

Střední škola profesní přípravy,
Hradec Králové

Etická pravidla a morálka
ve škole

60 000

15 000

13

15046249

Střední škola hotelnictví a
společného stravování, Teplice nad
Metují

Jsme na jedné lodi

24 000

10 000

14

Střední škola a Základní škola
60154021
Sluneční, Hostinné

"Kam až sahá tíha života"
exkurze do věznice
Odolov a Domova
sv.Josefa v Žírči

8 400

4 000

15

13582968

Etické dílny – morální
bludiště

4 500

3 000

Vyšší odborná škola zdravotnická a
Střední zdravotnická škola, Trutnov,
Procházkova 303
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16

62690361

Vyšší odborná škola, Střední škola,
Základní škola a Mateřská škola,
Hradec Králové, Štefánikova 549

Bourání předsudků

27 000

15 000

17

70836469

Základní škola, Broumov, Kladská
164

"Umíme se dohodnout"

13 000

9 000

18

70152501

Základní škola, Dobruška, Opočenská
Etika se mě (ne)týká
115

35 000

15 000

19

70837554

Základní škola a Mateřská škola při
Fakultní nemocnici, Hradec Králové,
Sokolská 581

Mezilidské vztahy

24 000

10 000

20

70152497

Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská
485

Etická a společenská
výchova

32 000

12 000

K bodu 5
Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti prevence rizikového chování v roce 2018
Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Danu Komorovou k podání bližších informací.
Mgr. Dana Komorová informovala o vyhlášení výzvy v rámci dotačního programu 18SMP01
Prevence rizikového chování na zdravý životní styl žáků s příjmem žádostí od 2. 1. 2018
do 31. 1. 2018. V rámci hodnocení bylo k podpoře postoupeno v plné výši všech 13 podaných
projektových žádostí; jedná se o projekty, jejichž žadateli jsou školy „jiných“ zřizovatelů,
tj. školy nezřizované krajem. (Školy zřizované krajem mohou být podpořeny v případě
vyhlášení relevantní výzvy v rámci mimořádných účelových prostředků.) V dotačním fondu pro
oblast prevence rizikového chování je vyčleněna celková částka ve výši 1 141 000 Kč.

Diskuze:
Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Robert Novák
Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort,
Mgr. Martin Horák, Mgr. Dana Komorová
Do diskuze se zapojily nejvýrazněji výše jmenované osoby. V rámci diskuze zazněla ze strany
některých členů výboru obava z podceňování tématu tzv. „zdravých“ škol. Členové výboru se
většinově shodli, že je třeba dbát na kvalitní obsahovou náplň příslušných projektů a je-li
možné, tak podpořit a vést ke „zdravému životnímu stylu a stravování“ všechny školy, a to bez
rozdílu zřizovatele.

Do předmětného dotačního programu se v roce 2018 mohli přihlásit pouze níže uvedení
žadatelé:
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-

právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost a poskytující služby školám
v oblasti primární prevence rizikového chování, zařazené mezi nestátní neziskové
organizace dle Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
- školy s platným osvědčením o zařazení do sítě "Školy podporující zdraví"
- právnické osoby zřizované registrovanou církví nebo náboženskou společností,
které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy
- právnické osoby zřizované jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou "soukromé
školy".
S ohledem na výše uvedené je však třeba zohlednit fakt, že školám nezřizovaným krajem jsou
určeny právě takovéto dotační programy; avšak školám zřizovaným krajem jsou přidělovány
mimořádné účelové prostředky.
Členové výboru tedy v závěru diskuze doporučili, aby při zachování minimálně stávající výše
alokace bylo pro rok 2019 umožněno podat žádost o dotaci v dotačním programu „Prevence
rizikového chování a zdravý životní styl žáků“ všem právnickým osobám vykonávajícím činnost
školy, a to bez ohledu na zařazení do sítě ŠPZ, přičemž právnické osoby zařazené do sítě ŠPZ
by měly být v rámci hodnocení bodově zvýhodněny.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/13/156/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
návrh hodnotící komise k rozdělení neinvestičních dotačních prostředků na veřejně
prospěšné projekty v oblasti prevence rizikového chování na dotační program 18SMP01
s názvem „Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků“ v roce 2018

K bodu 6
Informace o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2018 v působnosti
Královéhradeckého kraje
Ing. Václav Jarkovský podal informace k tvorbě a úpravám rozpisu rozpočtu přímých výdajů na
vzdělávání pro rok 2018. Rozpis a uvolňování státních účelových dotací spadá do výkonu
přenesené působnosti krajského úřadu. Normativně stanovený rozpočet mzdových
prostředků je však nutné u některých subjektů dofinancovávat, což představuje určitou zátěž
rozpočtu kraje u této dotace. Rozsah dofinancování je jedním z kritérií pro úvahy
o optimalizačním řešení sítě škol, které je v kompetenci krajské samosprávy.
Při tvorbě rozpisu rozpočtu přímých neinvestičních výdajů je pro odbor školství zásadní:
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- vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, která stanovuje závaznou
metodiku rozpisu,
- směrnice č. j. MSMT-24005/2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů
finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou
působností, která stanovuje závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis
finančních prostředků a podle kterých připravují obecní úřady obcí s rozšířenou působností
návrhy rozpisů rozpočtů.
Ožehavým problémem souvisejícím s nedostatkem finančních prostředků je v současné době
financování podpůrných opatření ve speciálních školách, které MŠMT ve svém rozpisu dotace
nezohlednilo. Na setkání se zástupci krajů dne 11. 4. 2018 MŠMT přislíbilo, že se bude snažit
získat na dofinancování zvýšených nákladů ve speciálním školství další finanční prostředky.
Diskuze:
Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Robert Novák, Mgr. Petr Vysuček
Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Václav Jarkovský, RNDr Jiří Ort
V rámci diskuze zazněly dotazy také k novému financování od 1. 1. 2019, které je zatím
spojeno s řadou nedořešených otázek (normované nárokové a nenárokové složky, přesčasové
hodiny, nemocenská apod.) a informace o tom, že Ministerstvo školství plánuje alokovat
přibližně 11 miliard na reformu.
Mgr. Jana Berkovcová jednání opustila ve 14:19 hodin. Jeden ze členů výboru nebyl přítomen
hlasování.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/13/157/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
zprávu o rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2018 školám
a školským zařízením v působnosti Královéhradeckého kraje

K bodu 7
Poskytnutí dotací na individuální účel
Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Petru Teplou k představení žádostí.
Ing. Petra Teplá stručně představila návrh projektových žádostí, které budou předloženy
ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.
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Předsedkyně výboru navrhla, aby projektové žádosti, u kterých existuje pochybnost
o oprávněnosti žádat v rámci dotací na individuální účel, byly vyjmuty z výčtu určeného
k poskytnutí účelových neinvestičních dotací na individuální účely hrazených z kapitoly
18 – zastupitelstvo kraje na rok 2018.

Diskuze:
Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová,
PhDr. Michal Vávra, Mgr. Petr Vysuček
Mgr. Martina Berdychová, Ing. Petra Teplá
Předsedkyně výboru dala nejprve hlasovat o protinávrhu. Hlasování nebyl přítomen jeden
ze členů výboru.
Návrh – hlasovat o předloženém protinávrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
2
Protinávrh USNESENÍ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. nedoporučuje
žádost č. 3, žádost č. 11 a žádost č. 12 o poskytnutí dotace na individuální účel k podpoře

Č.

3

11

12

IČO

Požadavek

Žadatel

Projekt

Účel

45248591

Mensa České
republiky

Logická olympiáda
2018 Královéhradecký
kraj

Organizace soutěže, zajištění krajského
kola pro Královéhradecký kraj, a to
především na zakoupení věcných darů jako
cen pro nejúspěšnější řešitele krajského
kola.

30 000

62060449

Základní škola
a Mateřská
škola, Nechanice,
okres Hradec
Králové

Oslavy 100 let
založení ČSR
v Nechanicích

Dotaci chceme použít na zakoupení
kancelářských a výtvarných potřeb, vlajky
ČR, státní znak, pamětní desku T. G.
Masaryka, strom lípa srdčitá, výstavní
stojany, prosklené obrazy, pamětní listy,
letáky, pozvánky a diplomy, vstupné a
dopravu na výstavu žáků na Pražský hrad,
fotoaparát.

100 000

Výtvarná soutěž
Podzvičinsko očima
dětí 2018

Náklady na akci zahrnují přípravu
a organizaci akce. Výtvarné potřeby
- odměny do soutěže, digitalizace kreseb,
grafické práce, tisk kalendáře a další
drobné výdaje spojené
s realizací soutěže.

18 000

70860726

Podzvičinsko,
z. s.

Kč

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.
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Následně dala předsedkyně hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
1
USNESENÍ VVZ/13/157/2018
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
předložené žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel; jedná se o poskytnutí
účelových neinvestičních dotací na individuální účely, které budou hrazeny z kapitoly
18 – zastupitelstvo kraje na rok 2018

Č.

1

2

3

IČO

25228633

02805634

45248591

4

01927051

5

88369552

6

62156489

Žadatel

Projekt

Účel

Požadavek
Kč

XXVII. ročník Dějepisné
soutěže studentů
gymnázií České a
Slovenské republiky

Nákup odborné literatury pro
účastníky soutěže.

10 000

Hravý architekt,
z. s.

100 let hravé
architektury

Pokrytí nákladu na organizace
projektu a výstav.
Zajištění programu pro děti,
vybavené studio pro děti v Mánesu,
zřízené pro jejich edukaci a zábavu.
Chystáme výtvarné dílny,
interaktivní objekty. Mezi našimi
přáteli jsou architekti, kteří se
zúčastní a poskytnou odborný výklad
nejen dětem. Náklady spojené s
prezentací v Praze, Bratislavě, New
Yorku atd. Účast dětí z měst Jaroměř
a Hořice na projektu.

50 000

Mensa České
republiky

Organizace soutěže, zajištění
krajského kola pro Královéhradecký
Logická olympiáda 2018
kraj, a to především na zakoupení
- Královéhradecký kraj
věcných darů jako cen pro
nejúspěšnější řešitele krajského kola.

30 000

Nadační fond
GAUDEAMUS

Cílem projektu je prezentovat
v pavilonu P brněnského výstaviště
nejméně 30 mládežnických projektů
dětí, mládeže a studentů základních,
středních a vysokých škol KHK (jejich
nápady, vize, partnerství, potřeby,
Youth Startup Festival
SERENDIPITY z. s.
kreativitu …), které vybere odborná
2018
rada festivalu, a to společně s až 450
ostatními žákovskými
a studentskými projekty z ČR a mimo
ni.
Částečná úhrada za pronájem
výstavních prostor.
Organizační zajištění akce. Prevenční
a obecně prospěšná činnost v řešení
Dluhová poradna Dluhová problematika a
zadluženosti obyvatel
- Petra Ryšavá
finanční gramotnost
Královehradeckého kraje v rámci
finanční gramotnosti.
Dotace bude určena na navýšení
Podpora konference:
rozpočtu konference pro zlepšení její
Mendelova
International
celkové úrovně a přínosu pro jejích
univerzita v Brně Symposium on Wild
výsledků. Příspěvky účastníků
Boar and Other Suids
pokrývají ty nejzákladnější položky.

35 000

94 000

99 000
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7

70996873

Mateřská škola
Hronov,
Havlíčkova 520

Vzhůru do výšek!

8

62690094

Univerzita
Hradec Králové

TÝDEN KNIHOVEN V
HRADCI KRÁLOVÉ - 22.
ročník

64809862

Nadační fond pro
rozvoj
XXV. Postgraduální kurz
neurochirurgie
v neurochirurgii
v Hradci Králové

9

10

11

22752072

62060449

PRO GOČÁR, z. s.

Hradecká stavebka
1968 + 50

Základní škola
a Mateřská
Oslavy 100 let založení
škola, Nechanice,
ČSR v Nechanicích
okres Hradec
Králové

Dotaci použijeme zejména na
zajištění programu exkurze
a podporu úrovně konference.
Lanové centrum se vzájemně
propojenými prvky: schody do
strany, lávka a tramvaj, manévry,
lávka a lanové zábradlí, houpací
kladina, kladina, pevné liány,
lanovka.
Finanční podpora bude využita na
úhradu honorářů přednášejících,
workshopu, na nákup publikací, tisku
plakátů, informačních letáků
i pozvánek a vytvoření
zázemí pro vystavovatele.

94 375

50 000

Pronájem přednáškových místností,
občerstvení mezi přednáškami.

50 000

Propagace moderní architektury
v Hradci Králové, připomenutí
událostí, k nimž došlo na SPŠ
stavební v roce 1968 i její
současnosti - dvoudenní akce.
Pronájem sálu, přednášky a jiné.

35 000

Dotaci chceme použít na zakoupení
kancelářských a výtvarných potřeb,
vlajky ČR, státní znak, pamětní desku
T. G. Masaryka, strom lípa srdčitá,
výstavní stojany, prosklené obrazy,
pamětní listy, letáky, pozvánky
a diplomy, vstupné a dopravu na
výstavu žáků na Pražský hrad,
fotoaparát.

100 000

18 000

12

70860726

Podzvičinsko,
z. s.

Náklady na akci zahrnují přípravu
a organizaci akce. Výtvarné potřeby
Výtvarná soutěž
- odměny do soutěže, digitalizace
Podzvičinsko očima dětí
kreseb, grafické práce, tisk kalendáře
2018
a další drobné výdaje spojené
s realizací soutěže.

13

14.09.2000
datum
narození

Helena Vukcevic

Studijní stipendium pro
školní rok 2017-2018
Helena Vukčević

Účelem dotace jsou náklady spojené
se studiem a pobytem v ČR ve
školním roce 2017/2018.

43 415

14

05.03.1998
datum
narození

Danilo Vukcevic

Studijní a sportovní
stipendium pro školní
rok 2017-2018 Danilo
Vukčević

Účelem dotace jsou náklady spojené
se studiem a pobytem v ČR ve
školním roce 2017/2018.

30 895

K bodu 8
Různé, diskuze, závěr

Předsedkyně výboru vyzvala členy k dalším podnětům k diskuzi.
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RNDr. Jiří Ort informoval přítomné členy o úpravě pravidel pro poskytování finanční podpory
středního vzdělání s výučním listem. V rámci pravidel platných od 1. 9. 2018 bude finanční
podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje vyplácena pouze školám zřizovaným
Královéhradeckým krajem a bude podporováno celkem 24 oborů vzdělání (z přehledu oborů
vzdělání zařazených do systému poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se v oborech
vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem v denní formě vzdělávání ve středních
školách zřizovaných Královéhradeckým krajem bude vyjmut obor vzdělání 28-52-H/01
Chemik). Střední školy již nebudou povinny vypracovávat vlastní směrnice.
Dále podal informaci k výsledkům přijímacích zkoušek na střední školy, které jsou k dispozici
pouze v agregované formě, přičemž odbor školství je chopen evidovat pouze počty přihlášek
na střední školy a obecné výsledky přijímacího řízení, identifikace konkrétních základních škol
však ze strany odboru školství není možná.

Další podněty ze stany členů výboru nevzešly.

Všechny body programu byly vyčerpány.

Předsedkyně výboru upozornila členy na další, v pořadí již 14., jednání výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost, které se bude konat v pondělí dne 28. 5. 2018 od 13:00 hodin
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, v zasedací místnosti Karla Poláčka
P1.905.
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast.
Třinácté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno
ve 14:53 hodin dne 25. 4. 2018.

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

………………………………………..
Mgr. Petr Vysuček
ověřovatel zápisu

Dne 30. 4. 2018 zapsala: Jindra Smejkalová
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