Zápis
z 23. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 13. května 2019 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:
Tajemnice:
Přizváni:

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

Program jednání:
1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení
účasti hostů na jednání
Mgr. Edita Vaňková
2. Projednání návrhu na změnu termínu červnového zasedání Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
RNDr. Jiří Ort
3. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení
RNDr. Jiří Ort
4. Žáci středních škol v Královéhradeckém kraji
RNDr. Jiří Ort
5. Projednání návrhu Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Královéhradeckého kraje na období 2019 - 2024
Mgr. Dita Kosová, Mgr. Monika Líkařová
6. Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond
Mgr. Petr Kamenický
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 23. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále také jen „výbor“) ve 13:05 hodin
a celé jej řídila. Konstatovala, že výbor je usnášení schopný; přítomno bylo 9 členů výboru.
Předsedkyně výboru omluvila z účasti Mgr. Petra Hamáčka, Ing. Jaroslava Kostelníčka; dále pak
Mgr. Svatavu Odlovou (vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání) a Mgr. Alenu
Svátkovou (vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání), kteří se jednání nezúčastnili
z pracovních, zdravotních či osobních důvodů; následně informovala přítomné o avizovaném
zdržení Mgr. Libuše Friedlové, Ing. Jiřího France a paní Petry Horváthové na jednání výboru
z důvodu pracovní vytíženosti.
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 na jednání dostavila paní Petra Horváthová.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
1
USNESENÍ VVZ/23/231/2019
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. Projednání návrhu na změnu termínu červnového zasedání Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
3. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení
4. Žáci středních škol v Královéhradeckém kraji
5. Projednání návrhu Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí
a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2019 - 2024
6. Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond
7. Různé, diskuze, závěr
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Předsedkyně výboru se přítomných dotázala, zda se některý ze členů dobrovolně ujme postu
ověřovatele zápisu, konkrétně směřovala dotaz na Mgr. et Mgr. Petra Vojtěcha; tento souhlasil
s výkonem funkce ověřovatele pro 23. jednání výboru.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
1
USNESENÍ VVZ/23/232/2019
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.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

10
0
0

USNESENÍ VVZ/23/233/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
1. účast hostů přizvaných k projednávání bodu č. 5 „Projednání návrhu Koncepce
školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Královéhradeckého kraje na období 2019 - 2024“



Mgr. Ditu Kosovou – referentku oddělení primárního a zájmového
vzdělávání odboru školství KÚ KHK
Mgr. Moniku Líkařovou – referentku oddělení primárního a zájmového
vzdělávání odboru školství KÚ KHK

2. účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 6 „Poskytnutí dotací
na individuální účel – dotační fond“


Mgr. Petra Kamenického – referenta oddělení regionálního rozvoje odboru
regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK
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K bodu 2
Projednání návrhu na změnu termínu červnového zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Předsedkyně výboru přítomné seznámila s prosbou PaedDr. Markéty Stuchlíkové a paní
náměstkyně Mgr. Martiny Berdychové o zvážení možnosti posunu termínu červnového
jednání z pondělí 24. 6. 2019 na jeden z níže uvedených termínů:





pondělí 10. 6. 2019
úterý 11. 6. 2019
středa 12. 6. 2019
čtvrtek 13. 6. 2019






úterý 18. 6. 2019
středa 19. 6. 2019
čtvrtek 20. 6. 2019
pátek 21. 6. 2019

Diskuze:
Předsedkyně výboru zároveň v době nepřítomnosti Mgr. Libuše Friedlové předala informaci
o její časové dostupnosti a preferovaném termínu 10. 6. 2019 pro příští jednání výboru, a to
především z důvodu problematického uvolňování ze zaměstnání. Dále předala informaci
ohledně časových možností a preferencí pro termíny jednání příštího výboru Mgr. Petra
Hamáčka, který se bohužel z důvodu jiných důležitých pracovních záležitostí nemohl
současného jednání zúčastnit; konkrétně informovala o jeho preferenci následujících termínů
11. 6. 2019, 13. 6. 2019, 18. 6. 2019, 20. 6. 2019 a 21. 6. 2019, a to v jakémkoliv časovém
rozmezí.
Vzhledem k problematickému zajištění tlumočnic v náhradním termínu jednání bylo nakonec
od prosby ustoupeno. Termín i čas červnového jednání tedy zůstává nezměněn, tj . 24. 6. 2019
od 13:00 hodin.
Paní náměstkyně Mgr. Martina Berdychová a vedoucí odboru školství PaedDr. Markéta
Stuchlíková se z příštího jednání omluvily z důvodu účasti na zasedání Komise pro školství
a sport Asociace krajů ČR v Liberci.
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K bodu 3
Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení
Členům výboru byly v předstihu zaslány podkladové materiály. Předsedkyně výboru vyzvala
RNDr. Jiřího Orta, vedoucího oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství,
k představení žádosti Střední školy průmyslové, textilní a polygrafické, se sídlem Hostovského
910, 549 31 Hronov.
Předmětem žádosti byl výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
u střední školy na adrese Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí a zápis místa poskytovaného
vzdělávání nebo školských služeb u střední školy na adrese Náchodská 241, 549 32 Velké
Poříčí.
RNDr. Jiří Ort přítomným připomenul, že s účinností od 1. 7. 2018 došlo ke splynutí tří
příspěvkových organizací (Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910, Střední školy
oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 a Střední školy propagační
tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285), přičemž veškerý majetek, práva a závazky
splynutím zanikajících příspěvkových organizací přešel na splynutím vznikající příspěvkovou
organizaci Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická, se sídlem Hostovského 910, 549
31 Hronov.
Navrhované změny souvisejí s výše uvedeným splynutím a představují zpřesnění údajů
vedených ve školském rejstříku; informace v rejstříku jsou tímto uváděny v soulad s reálným
stavem skutečností vyplývajícím ze splynutí škol.
Odbor školství k této žádosti vyjadřuje podpůrné stanovisko.
Diskuze:
Mgr. Táňa Šormová
V rámci diskuze byl upřesněn aktuální stav a využití objektů a budov.
V průběhu projednávání tohoto bodu se ke členům výboru připojil PhDr. Michal Vávra.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/23/234/2019
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 průmyslová, textilní a polygrafická
(se sídlem Hostovského 910, 549 31 Hronov)
 výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u střední školy
na adrese: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
 zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u střední školy
na adrese: Náchodská 241, 549 32 Velké Poříčí

K bodu 4
Žáci středních škol v Královéhradeckém kraji
Členům výboru byly v předstihu zaslány podkladové materiály. Předsedkyně výboru vyzvala
RNDr. Jiřího Orta, vedoucího oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství,
k podání informací. RNDr. Jiří Ort se zaměřil zejména na procentní podíly žáků středních škol
v Královéhradeckém kraji a jejich porovnání s celorepublikovými údaji; prezentoval porovnání
podle dosaženého vzdělání (bez maturity, všeobecné maturitní, odborné maturitní), podle
kategorie dosaženého vzdělání (maturitní obory M, maturitní obory L, gymnázia K, obory
s výučním listem H, obory s výučním listem E, obory J, obory C); informoval o kapacitách
středních škol jiných zřizovatelů, aktuálních průměrných počtech žáků v ročníku, aktuální
nabídce míst ve středních školách a počtu nabízených míst středních škol ve školním roce
2018/2019; poté se věnoval modelovému rozdělení žáků středních škol a modelovému návrhu
rozdělení nabídky míst v 1. ročnících středních škol v příštích letech.

Diskuze:
Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Robert
Novák, PhDr. Michal Vávra, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa
Šormová
Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, RNDr. Jiří Ort, Mgr. Martin Horák
Do diskuze se zapojili všichni přítomní (zejména výše jmenovaní) a snažili se upozornit
na reálná rizika spojená s úpravou nabídky škol zřizovaných Královéhradeckým krajem, neboť
určité kroky mohou následně vést k rozmachu zejména soukromého školství v kraji;
korigování kapacit škol ostatních zřizovatelů ze strany kraje není možné.
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Mgr. Robert Novák upozornil na vhodnost monitorování a sběru dat v souvislosti poptávkou
po vzdělávání všeobecném a odborném, např. údaje o jaké obory vzdělání mají žáci zájem,
k jakým oborům vzdělání žáci podávají přihlášky a v jakých dvojkombinacích apod.
V rámci diskuze rovněž zaznělo, že výběr oboru vzdělání ovlivňuje mnoho faktorů, např.
lokalita školy, dopravní situace a dojezdová vzdálenost, regionální disparity, vliv aktivních
zaměstnavatelů apod.; rovněž byla řešena problematika případné centralizace oborů vzdělání,
rizika spojená s migrací žáků na pomezí různých krajů, touha žáků po vzdělávání ve větších
městech apod. Velká pozornost byla věnována také problematice gymnázií (víceletých
x čtyřletých), neboť víceletá gymnázia se ve velkých městech těší velkému převisu žáků
na rozdíl od gymnázií v menších městech, což s sebou v důsledku přináší negativní dopady
na kvalitu vzdělávání na 2. stupni základních škol, která je v současné době celorepublikovým
a jen obtížně řešitelným problémem (životaschopnost a ekonomická efektivita škol, vstupní
úroveň znalostí a vědomostí žáků přijímaných do 1. ročníků, nabídka určující počty přijímaných
žáků, angažovanost rodičů apod.).
V průběhu diskuze také zaznělo, že odchody žáků na víceletá gymnázia nejsou jediným
problémem našeho školství, ale pouze jedním z mnoha, neboť celý současný systém je
vyživován nízkými požadavky na vědomosti a znalosti žáků přijímaných ke středoškolskému
(zejména maturitnímu) a vysokoškolskému vzdělávání. Činnost pedagogických pracovníků
v základním školství je v některých extrémních případech díky odchodům žáků na víceletá
gymnázia natolik komplikovaná, že role klasických pedagogů základních škol se posouvá
do role pedagogů bývalých tzv. „pomocných“ škol, nicméně tito pedagogové nejsou
dostatečně připraveni ani vybaveni zkušenostmi pro práci s obtížně vzdělavatelnými žáky.
V rámci diskuze zazněl také názor, že bychom měli vyvinout snahu optimalizovat gymnaziální
vzdělávání v kraji i bez ohledu na negativní dopady na území kraje i mimo něj.
Dále byl řešen nový plánovaný systém financování ve školství, který ovlivní zejména existenci
některých oborů vzdělání, ve své podstatě celkově i strukturu oborů vzdělání v kraji.
V rámci diskuze byla zcela patrná snaha o snížení hypotetického převisu a sladění poptávky
a nabídky oborů vzdělání.
Z předmětné diskuze dále vyplynulo, že modelové rozložení představuje základní rámec,
ke kterému bude v příštích letech směřováno prostřednictvím postupných kroků v rámci
jednotlivých kategorií vzdělání.
V závěru diskuze zaznělo, že MŠMT pojímá úroveň vzdělávání zejména jako krajskou záležitost
a výhledově plánuje přenést realizaci maturitních zkoušek kompletně do kompetencí
jednotlivých školy, samozřejmě s výjimkou didaktických testů.

V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání dostavila Mgr. Libuše Friedlová a Ing. Jiří
Franc.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/23/235/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
informace o žácích středních škol v Královéhradeckém kraji

K bodu 5
Projednání návrhu Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Královéhradeckého kraje na období 2019 až 2024

Členům výboru byly v předstihu zaslány podkladové materiály. Předsedkyně výboru vyzvala
Mgr. Ditu Kosovou, referentku oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru školství,
k podání informací. Ta uvedla, že základním principem prevence rizikových projevů chování
u dětí, žáků a studentů v resortu školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu,
osvojení si pozitivního sociálního chování, rozvoj a podpora sociálních kompetencí vedoucích
k harmonickému rozvoji osobnosti; základními východisky efektivní primární prevence jsou
pak kontinuita, systematičnost a komplexnost preventivního působení s ohledem na věk žáka
a jeho aktuální prožívání světa. Primární prevence je tedy zaměřena zejména na rizikové
faktory spolupodílející se na vzniku rizikového chování a také na dovednosti sebe-ovlivnění
(self-management) a na sociální dovednosti, které patří mezi tzv. životní dovednosti důležité
pro zvládání každodenních problémů.
Navrhovaná koncepce vychází z dokumentů národní povahy, a to zejména z platné legislativy
a národních strategií, kterými jsou:
 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období
2018-2027
 Strategie vzdělávací politiky 2020
 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
 Národní strategie protidrogové politiky4
 Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
Návrh koncepce řeší východiska primární prevence rizikového chování, cílové skupiny,
základní cíle primární prevence, certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů
školské primární prevence rizikového chování, hlavní aktéry školské primární prevence
rizikového chování v Královéhradeckém kraji, mapování současné situace v oblasti primární
prevence, SWOT analýzy, dlouhodobé cíle apod.
Koncepce vytyčuje hlavní cíle, a to zajistit dlouhodobou udržitelnost systému prevence,
vycházet při plánování z výstupů odborně zpracovaných šetření mapujících výskyt rizikového
chování ve školách, posílit pozici školního metodika prevence jako klíčového aktéra v systému
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prevence, zajistit srovnatelnou kvalitu a dostupnost všeobecné primární prevence rizikového
chování ve všech školách a podpořit dostupnost certifikovaných programů prevence pro školy.
Prezentovaný návrh koncepce bude předložen k projednání Radě královéhradeckého kraje
dne 27. 5. 2019 a poté ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.

Diskuze:
Mgr. Libuše Friedlová, Ing. Jiří Franc
V rámci diskuze bylo poukázáno na to, že pozice školních metodiků prevence je náročná,
přesto však velmi málo ceněná a do budoucna je velmi důležité prosadit alespoň snížení
vyučovací povinnosti metodiků prevence.

V průběhu projednávání tohoto bodu z jednání odešla Mgr. Táňa Šormová.
Diskuze:
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0

USNESENÍ VVZ/23/236/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. projednal
návrh Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Královéhradeckého kraje na období 2019 - 2024
II. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh Koncepce školské primární
prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2019
- 2024

K bodu 6
Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond
Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Petra Kamenického, referenta oddělení regionálního
rozvoje odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, k představení jednotlivých žádostí.
Členům výboru byly v předstihu zaslány podkladové materiály.
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Mgr. Petr Kamenický seznámil přítomné členy se žádostmi o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na individuální účel, které obsahově spadají do oblasti výchovy
a vzdělávání a byly podány do 30. 4. 2019. Výše požadované dotace na jednotlivé žádosti
přesahuje 100 000,00 Kč anebo je identifikována jako požadavek investičního charakteru.
Nicméně žádost Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod bude
oproti původnímu předpokladu předložena k projednání, resp. ke schválení Radě
Královéhradeckého kraje, nikoliv Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. Uvolnění finančních
prostředků na podporu vybraných projektů je plánováno v rámci II. změny rozpočtu kraje
na rok 2019 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální dotace).
Předsedkyně výboru dala hlasovat o jednotlivých žádostech jednotlivě, přičemž z hlasování
vyňala žádost Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. na projekt s názvem
„Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Královéhradeckém
kraji“, neboť o podpoře této žádosti bylo hlasováno dne 18. 3. 2019 na 21. jednání výboru;
návrh usnesení však nebyl přijat.
Nyní bylo jednáno o 3 níže uvedených žádostech:
žadatel

projekt

náklady

požadavek

Univerzita Hradec Králové

Bioinformatika - cesta k rozvoji vědy v Královéhradeckém kraji

4 524 077 Kč

742 477 Kč

Základní škola a Mateřská škola
Trivium Plus o.p.s.

Nástavba a rekonstrukce Základní školy Trivium Plus v Dobřanech

34 450 571 Kč

2 000 000 Kč

Základní škola Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres
Náchod

Živá voda

186 050 Kč

170 000 Kč

Předsedkyně výboru dala hlasovat nejprve o žádosti Univerzity Hradec Králové.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
4
Proti:
0
Zdržel se:
8
NÁVRH USNESENÍ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účel,
na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci II. změny rozpočtu
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Královéhradeckého kraje na rok 2019, a to u projektu „Bioinformatika - cesta k rozvoji
vědy v Královéhradeckém kraji“:
ŽADATEL:
Univerzita Hradec Králové
PROJEKT:
Bioinformatika - cesta k rozvoji vědy v Královéhradeckém kraji
ČÁSTKA DOPORUČENÁ K PODPOŘE: 742 477 Kč
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.

Předsedkyně výboru dala hlasovat o žádosti Základní školy a Mateřské školy Trivium Plus
o.p.s.
Diskuze:
Mgr. Jan Grulich, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová
V rámci diskuze byl stručně shrnut aktuální stav, tj. finančně náročné vícepráce spojené
s nevyhovujícím stavem stavby, poslední 3měsíční etapa realizace projektu, financování školy
apod.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
4
USNESENÍ VVZ/23/237/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účel,
na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci II. změny rozpočtu
Královéhradeckého kraje na rok 2019, a to u projektu „Nástavba a rekonstrukce
Základní školy Trivium Plus v Dobřanech“:
ŽADATEL:
Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.
PROJEKT:
Nástavba a rekonstrukce Základní školy Trivium Plus v Dobřanech
ČÁSTKA DOPORUČENÁ K PODPOŘE: 2 000 000 Kč

Nakonec dala předsedkyně výboru hlasovat o žádosti Základní školy Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
4
Proti:
2
Zdržel se:
6
NÁVRH USNESENÍ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účel,
na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci II. změny rozpočtu
Královéhradeckého kraje na rok 2019, a to u projektu „Živá voda“:
ŽADATEL:
Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
PROJEKT:
Živá voda
ČÁSTKA DOPORUČENÁ K PODPOŘE: 170 000 Kč
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.

K bodu 7
Různé, diskuze, závěr
Stanovisko ředitelů středních odborných škol k návrhu novely Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.,
o stanovení rozsahu přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Členům výboru byl v předstihu zaslán podkladový materiál. Předsedkyně výboru stručně
shrnula jeho obsah. RNDr. Jiří Ort přítomné informoval, že mj. v témže smyslu již byl materiál
odborem školství připomínkován a odeslán dne 2. 5. 2019 na MŠMT.
Předmětné stanovisko vyzývá k zachování stávajícího platného znění Nařízení vlády č. 75/2005
Sb., o stanovení rozsahu přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků, konkrétně zachování stávajícího platného
znění Přílohy k nařízení vlády č. 75/2005 Sb. – Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti část 3. Střední škola, konzervatoř a vyšší odborná škola.
K tomuto stanovisku Mgr. Robert Novák připojil připomínky Asociace ředitelů gymnázií České
republiky k návrhu novely Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé výchovné,
přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických
pracovníků, neboť novela ve svém důsledku navyšuje také přímou pedagogickou činnost
zástupců ředitelů gymnázií.
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Diskuze:
Členové výboru vyjádřili jednohlasnou podporu k stanovisku ředitelů středních odborných škol
i připomínkám asociace ředitelů gymnázií k novele nařízení vlády č. 75/2005 Sb, o stanovení
rozsahu přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické
činnosti pedagogických pracovníků.
V průběhu projednávání tohoto bodu z jednání odešla paní Petra Horváthová.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/23/238/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
Stanovisko ředitelů středních odborných škol a připomínky Asociace ředitelů gymnázií
České republiky k návrhu novely Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu
přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické
činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Diskuze:
V rámci diskuze bylo zdůrazněno, že novela zákona by negativně ovlivnila fungování všech
škol, nicméně nejmarkantněji středních odborných škol s vícero odloučenými pracovišti.
Náměstkyně hejtmana Mgr. Martina Berdychová přislíbila, že toto téma bude otevřeno
na zasedání Komise pro školství a sport Asociace krajů České republiky v Liberci.
Předsedkyně výboru upozornila členy na 24. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost, které se bude konat v pondělí 24. 6. 2019 od 13:00 hodin v budově Krajského
úřadu Královéhradeckého krajem, v místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 (obvykle využívaná
červená místnost). Termín i čas příštího jednání výboru tedy zůstává nezměněn.
Všechny body programu byly vyčerpány.
Předsedkyně výboru poděkovala přítomným za účast.
Jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno v 15:15 hodin.

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

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

Dne 15. 5. 2019 zpracovala: Jindra Smejkalová
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