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Z á p i s 

 

ze 2. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 6. března 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, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. 

Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, 

JUDr. Dita Vávrová, Mgr. Petr Vojtěch, Mgr. Petr Vysuček 

Omluveni:      

Nepřítomni:   
Tajemnice:    Mgr. Jindřiška Smejkalová 

 

Přizváni: Mgr. Martina Berdychová, JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, 

Mgr. Miloš Kosina (omluven), Mgr. Svatava Odlová, Ing. Markéta Cermanová, 

Mgr. Martin Horák (omluven), Bc. Dana Prellová, Lucie Tužová, Mgr. Daniel 

Horáček, Mgr. Pavel Kavalír, Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Petr Kamenický 

 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti 

hostů na jednání 

2. Informace o systému organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji       

3. Informace o rozdělení mimořádných účelových příspěvků na podporu projektů v oblasti 

vzdělávání, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit a sportu školám a školským 

zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem 

4. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 

2015/2016 

5. Žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení  

6. Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického vzdělávání 

ve středních školách zřízených Královéhradeckým krajem 

7. Informace k odepisování majetku kraje svěřeného PO školství  

8. Ekonomické informace o činnosti školního statku Hořice 

9. Informace k projektu „Modernizace cvičné stáje pro skot“ - Gymnázium, střední odborná 

škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice 

10. Informace o realizaci projektu KAP (Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji) 

11. Dotační programy 2017 oblastí vzdělávání a prevence rizikového chování – bodová škála, 

ustanovení hodnoticích komisí a termín jednání HK 

12. Poskytnutí dotací na individuální účel 

13. 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  

 

Ve 13:02 hodin předsedkyně výboru, Mgr. Edita Vaňková, zahájila a následně řídila 2. jednání 

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

Přivítala přítomné, omluvila Mgr. Táňu Šormovou, která z pracovních důvodů dorazila s menším 

zpožděním.  

Předsedkyně výboru konstatovala, že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno bylo 13 členů 

výboru. 

 

 

 

Předsedkyně výboru 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:   13 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/2/12/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 

 

Předsedkyně výboru navrhla Mgr. Roberta Nováka jako ověřovatele zápisu. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   13 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/2/13/2017 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Roberta Nováka jako ověřovatele zápisu  

 

 

 

Předsedkyně výboru navrhla účast hostů přizvaných na 2. jednání výboru pro VVZ: 

 Mgr. Daniela Horáčka (referenta oddělení středního a speciálního vzdělávání) – 

k projednávání bodu č. 4 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 

v Královéhradeckém kraji za školní rok 2015/2016 

 Mgr. Pavla Kavalíra (vedoucího oddělení evropských grantů) - k projednávání bodu č. 8  

Ekonomické informace o činnosti školního statku Hořice, bodu č. 9 Informace k projektu 

„Modernizace cvičné stáje pro skot“ - Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné 
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učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, a k bodu č. 10 Informace o realizaci projektu KAP 

(Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji) 

 Bc. Ondřeje Knotka (referenta oddělní krajských dotací) – k projednávání bodu č. 11  

Dotační programy 2017 oblastí vzdělávání a prevence rizikového chování – bodová škála, 

ustanovení hodnoticích komisí a termín jednání hodnoticí komise 

 Mgr. Petra Kamenického (referenta oddělení regionálního rozvoje) – k projednávání bodu 

č. 12 Poskytnutí dotací na individuální účel 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   13 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/2/14/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hostů přizvaných na 2. jednání výboru pro VVZ:  

 Mgr. Daniela Horáčka (referenta oddělení středního a speciálního vzdělávání) –

k projednávání bodu č. 4 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 

v Královéhradeckém kraji za školní rok 2015/2016 

 Mgr. Pavla Kavalíra (vedoucího oddělení evropských grantů) -  k projednávání bodu 

č. 8 Ekonomické informace o činnosti školního statku Hořice, bodu č. 9 Informace 

k projektu „Modernizace cvičné stáje pro skot“ - Gymnázium, střední odborná škola, 

střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, a bodu č. 10 Informace o 

realizaci projektu KAP (Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém 

kraji) 

 Bc. Ondřeje Knotka (referenta oddělní krajských dotací) – k projednávání bodu č. 11  

Dotační programy 2017 oblastí vzdělávání a prevence rizikového chování – bodová 

škála, ustanovení hodnoticích komisí a termín jednání hodnoticí komise 

 Mgr. Petra Kamenického (referenta oddělení regionálního rozvoje) – k projednávání 

bodu č. 12 Poskytnutí dotací na individuální účel 

 

 

 

 

Předsedkyně výboru dále navrhla účast stálých hostů:  

 Lucie Tužové (tlumočnice ze/do znakového jazyka) 
 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   13 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/2/15/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast stálých hostů výboru pro VVZ:  

 Lucie Tužové (tlumočnice ze/do znakového jazyka)  
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K bodu 2 

Informace o systému organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji 

 

Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány materiály obsahující souhrnné informace 

k systému organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji. Předsedkyně výboru vyzvala 

Mgr. Svatavu Odlovou k představení daného tématu. 

Mgr. Odlová představila systém organizace soutěží a přehlídek v Královéhradecké kraji, 

konkrétně pohovořila o třech základních typech soutěží a přehlídek dle možných realizátorů, 

jednalo se o:  

a. soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT, organizované a spolufinancované 

Královéhradeckým krajem (Setkání vítězů krajských kol předmětových soutěží, jejich 

organizátorů s představiteli Královéhradeckého kraje a program Excelence)  

b. regionální soutěže vyhlašované Královéhradeckým krajem 

c. soutěže ostatních vyhlašovatelů.  

Mgr. Odlová rovněž uvedla přehled krajských kol soutěží a přehlídek, vyhlašovaných MŠMT ve 

školním roce 2016/2017, dále pak přehled okresních kol soutěží a přehlídek ve školním roce 

2016/2017 a přehled regionálních soutěží pro rok 2017, a to včetně finančních podkladů.  

 

Předsedkyně výboru vyzvala přítomné k dotazům. Dotazy nebyly vzneseny. 
 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   13 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/2/16/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o systému organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji                
 

 

 

K bodu 3 

Informace o rozdělení mimořádných účelových příspěvků na podporu projektů v oblasti 

vzdělávání, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit a sportu školám a školským 

zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem 

 

Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady k prostudování. Předsedkyně výboru 

vyzvala opět Mgr. Svatavu Odlovou k přiblížení daného tématu.  

Mgr. Odlová upozornila členy výboru, že usnesením RK/1/9/2017  byla zrušena Pravidla pro 

poskytování mimořádných účelových příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným 

Královéhradeckým krajem. Tyto příspěvky jsou nyní rozdělovány věcně příslušnými odbory. 

Na kapitolu 14 (školství) byly v rámci 1. změny rozpočtu na provoz příspěvkových organizací 

převedeny finanční prostředky ve výši 1.304.000,- Kč. Žádosti v oblasti vzdělávání, prevence 

rizikového chování, volnočasových aktivit a oblasti sportu a tělovýchovy dosáhly celkového 

objemu 5.575 843,- Kč. 

 

Diskutující: 

Mgr. Hamáček, Mgr. Berkovcová, Mgr. Novák, PhDr. Vávra, Mgr. Berdychová, Mgr. Odlová  

o Mgr. Hamáček upozornil na komplikovanost a složitost celého systému. 
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o Paní náměstkyně, Mgr. Berdychová, zmínila, že v současné době se jedná o jakýsi 

„mezikrok“ mezi formou dotačních titulů a jednodušší formulářovou formou. Záležitost 

bude řešena v budoucnu.  

o Mgr. Berkovcová zmínila minimální úspěšnost škol s problémovými žáky právě v rámci 

dotačních titulů. 

o Mgr. Novák reagoval, že úroveň profesního vzdělání vedoucích pracovníků na školách je 

rovnocenná, tudíž vliv typu školy na zpracování žádostí by měl být minimální. 

o PhDr. Vávra konstatoval, že úspěšnost je objektivně vyšší pro školy, které již mají 

zkušenosti s dotačními tituly. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   13 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/2/17/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o rozdělení mimořádných účelových příspěvků na podporu projektů v oblasti 

vzdělávání, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit a sportu školám a školským 

zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem 

 

 

K bodu 4 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní 

rok 2015/2016 

 

Členům výboru byla v elektronické podobě zaslána výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací 

soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2015/2016 včetně všech relevantních příloh. 

Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Daniela Horáčka, aby podal bližší informace.  

Mgr. Horáček stručně shrnul zákonnou strukturu výroční zprávy, uvedl zdroje dat a zmínil 

srovnání výstupů školního roku 2015/2016 s předchozím školním rokem.  

 

Diskutující: 

Ing. Franc, Mgr. Novák, Ing. Kostelníček, Mgr. Berdychová, JUDr. Šulcová, Mgr. Horáček 

Členové výboru se dotazovali na časový plán schvalovacího procesu výroční zprávy a diskutovali 

o efektivitě podpory vybraných oborů vzdělání (resp. prospěchových stipendií pro žáky 

podporovaných učňovských oborů). 

o Ing. Franc se dotázal na časový postup při schvalování v Radě Královéhradeckého kraje 

(13. 3. 2017) a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje (27. 3. 2017). Mgr. Horáček 

doplnil informaci o zaslání výroční zprávy na MŠMT a její zveřejnění nejpozději k 31. 3. 

2017. 

o Mgr. Novák se dotázal na efektivitu přijatých opatření na podporu oborů, které jsou na trhu 

práce žádané a upozornil na vhodnost závazku podpořených žáků ve výkonu dané profese. 

Bylo konstatováno, že tyto výstupy jsou obtížně měřitelné a nejsou k dispozici. 

o Mgr. Berdychová potvrdila, že vyhodnocení těchto opatření absentují. 

o JUDr. Šulcová doplnila, že v několika oborech byl prokazatelně zaznamenán nárůst počtu 

žáků. Posouzení efektivity je komplikované, přičemž statistické údaje, které jsou dostupné 

v omezené míře, jsou velmi zkreslující; ÚP takovéto údaje nemá k dispozici (vyjádření na 

základě informací získaných od Mgr. Horáka, ředitele krajské pobočky ÚP v Hradci 

Králové). 
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o Ing. Franc upozornil na problematické evidování dat také s ohledem na to, že podnikající 

subjekty nemají zákonnou povinnost oznamovat nabízené pozice.  

o Ing. Kostelníček navázal na propojenost výroční zprávy s dlouhodobým záměrem 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy.  

 

Mgr. Šormová se na jednání dostavila ve 13:30 hodin. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/2/18/2017 
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 

2015/2016 

 

 

 

K bodu 5 

Žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení  

 

Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány žádosti o změnu v rejstříku škol a školských 

zařízení. JUDr. Radmila Šulcová postupně uvedla všechny žádosti a podala zdůvodnění 

k jednotlivým doporučením odboru školství.   

 

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

549 

JUDr. Šulcová představila žádost a vyjádřila stanovisko odboru školství podpořit tuto žádost 

s ohledem na jedinečnost vzdělávacího programu na celorepublikové úrovni.  

 

Diskutující: 

Mgr. Vysuček, Ing. Kostelníček, Ing. Franc, Mgr. Friedlová, Mgr. Šormová, Mgr. Hamáček, Mgr. 

Berdychová, JUDr. Šulcová 

Členové výboru diskutovali a shodli se na jedinečnosti a potřebnosti tohoto oboru. Rovněž 

diskutovali o problematickém vyhodnocování výše potřebnosti a zájmu o tlumočení ze/do 

znakového jazyka a doložení relevantních faktických dat. Dále pak do budoucna zmínili nutnost 

kvalitního vzdělávání tlumočníků v rámci bakalářských a magisterských programů.  Následně 

přistoupili k hlasování. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 
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USNESENÍ VVZ/2/19/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

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

Štefánikova 549 

s účinností od 1. 9. 2017 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu studentů vyšší odborné školy ze 28 na 84 

studentů  

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu studentů akreditovaného vzdělávacího programu 

75-33-N/02 Tlumočnictví českého znakového jazyka (denní forma vzdělávání) ze 28 

na 84 studentů 
 

 

 

 

Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola  

 

Mgr. Šulcová vyjádřila doporučující stanovisko odboru školství. Celková kapacita 90 studentů 

vyšší odborné školy zůstane nezměněna. Denní forma vzdělávání je současné době nevyužitá, 

tudíž převod části kapacity ve prospěch kombinované formy vzdělávání napomůže ke zvýšení 

zájmu o daný obor a využití pedagogického i technického zázemí školy.  

 

Předsedkyně výboru vyzvala přítomné ke vznesení dotazů. Dotazy nebyly položeny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/2/20/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola  

s účinností od 1. 9. 2017 

- zápis akreditovaného vzdělávacího programu 41-32-N/01 Lesnictví (kombinovaná 

forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 45 studentů a v 1. ročníku 

15 studentů 

- snížení nejvyššího povoleného počtu studentů akreditovaného vzdělávacího programu 

41-32-N/01 Lesnictví (denní forma vzdělávání) z 90 na 45 studentů a v 1. ročníku 

ze 30 na 15 studentů 

 

 

 

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, 

Pražská 931 

 

Rada Královéhradeckého kraje dne 18. 7. 2016 (usnesení RK/ 31/1044/2016) odsouhlasila změnu 

v rejstříku škol a školských zařízení (dále také jen rejstřík) s účinností od 1. 9. 2017 pro Vyšší 

odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Hradec Králové, Komenského 234 

Dne 18. 7. 2016 byl usnesením RK/ 31/1044/2016 Radou Královéhradeckého kraje schválen zápis 
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akreditovaného vzdělávacího programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (kombinovaná 

forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 120 studentů pro Vyšší odbornou školu 

zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Hradec Králové, Komenského 234. Na základě 

požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je recipročně navrhováno ponížení 

nejvyššího povoleného počtu studentů u vzdělávacího programu 36-41-N/01 Obnova stavebních 

památek a vzdělávacího programu 36-41-N/02 Pozemní stavby na Vyšší odborné škole stavební 

a Střední průmyslové škole stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931. 

 

Diskutující: 

o RNDr. Svatošová upozornila na snížený zájem uchazečů o studium na vyšších odborných 

školách. 

o JUDr. Šulcová potvrdila výše uvedené konstatování. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/2/21/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, 

Pražská 931 

s účinností od 1. 9. 2017 

- snížení nejvyššího povoleného počtu studentů vzdělávacího programu 36-41-N/01 

Obnova stavebních památek (denní forma vzdělávání) ze 135 na 75 studentů  

- snížení nejvyššího povoleného počtu studentů vzdělávacího programu 36-41-N/02 

Pozemní stavby (denní forma vzdělávání) ze 135 na 75 studentů 

 

 

 

Střední škola Sion High School, Hradec Králové 

JUDr. Šulcová vyjádřila nesouhlasné stanovisko odboru školství k předložené žádosti z níže 

uvedených důvodů:  

- povinnost nekvalifikovaných pedagogických pracovníků zahájit studium nejpozději 

k 31. 12. 2014 

- celkový nejvyšší povolený počet žáků ve škole není součtem nejvyšších povolených počtů 

žáků v jednotlivých oborech vzdělání 

- počty dětí předškolního věku budou v následujících letech klesat 

- krajské strategické dokumenty nepředpokládají navyšování kapacit ve středních školách. 

Rovněž byla ze strany odboru školství zmíněna informace o kapacitní nenaplněnosti téhož 

oboru nabízeného jinou školou působící v Hradci Králové.  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   12 

Proti:     0 

Zdržel se:    2 
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USNESENÍ VVZ/2/22/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. nedoporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Střední škola Sion High School, Hradec Králové 

s účinností od 1. 9. 2017 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy ze 240 na 480 

 

 

 

Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie 

 

JUDr. Šulcová vyjádřila stanovisko odboru školství, požadovaný obor vzdělání       53- 41-M/01 

Zdravotnický asistent je v Královéhradeckém kraji vyučován na dvou školách, přičemž jeho 

povolená kapacita není v současné době dostatečně využita. Navíc povinnost kapacitní reciprocity 

je žadatelem respektována pouze částečně. Jedná se o změnu k 1. 9. 2018.  

 

Diskutující:  

Mgr. Grulich, Ing. Franc, RNDr. Svatošová, Mgr. Vysuček, Ing. Kostelníček, Mgr. Friedlová, 

Mgr. Vysuček, Mgr. Berdychová, Mgr. Šulcová 

Členové výboru diskutovali k danému tématu, zdůraznili nedostatek zdravotního personálu nejen 

v nemocničních střediscích, ale především v hospicových a jim obdobných centrech či střediscích.   

o Mgr. Berdychová informovala, že v současné době je celá záležitost v jednání na několika 

úrovních a osobně se přiklání k podpoře této žádosti.  

 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 nedoporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie 

s účinností od 1. 9. 2018 

- zápis oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků  

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost 

(denní forma vzdělávání) ze 188 na 120 žáků a v 1. ročníku ze 68 na 30 žáků 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:     1 

Proti:     6 

Zdržel se:    7 

 

Usnesení nebylo přijato. 

 

 

 

Na základě podnětu Ing. Kostelníčka byl vznesen protinávrh.  
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Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie 

s účinností od 1. 9. 2018 

- zápis oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků  

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost 

(denní forma vzdělávání) ze 188 na 120 žáků a v 1. ročníku ze 68 na 30 žáků 

 

Návrh – hlasovat o předloženém protinávrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:     10 

Proti:     1 

Zdržel se:    3 

 

Protinávrh byl přijat.  

 

USNESENÍ VVZ/2/23/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie 

s účinností od 1. 9. 2018 

- zápis oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků  

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost 

(denní forma vzdělávání) ze 188 na 120 žáků a v 1. ročníku ze 68 na 30 žáků 

 

 

 

K bodu 6 

Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického vzdělávání ve 

středních školách zřízených Královéhradeckým krajem 

 

Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady. Ing. Václav Jarkovský shrnul 

informace k rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického vzdělávání ve středních 

školách zřízených Královéhradeckým krajem. Odbor školství celkově vyčlenil 3 miliony korun na 

podporu polytechnického vzdělávání, 1 milion korun bude rozdělen prostřednictvím dotačních 

titulů školám jiných zřizovatelů a 2 miliony korun bude přiděleno krajským školám. Přidělené 

finanční prostředky budou školami využity pro rozvoj kompetencí žáků středních škol v oblasti 

polytechnického vzdělávání, např. na realizaci kroužků, pořízení stavebnic, laboratorních 

a experimentálních sad, spotřebního materiálu apod. 

Předsedkyně výboru vyzvala členy k vznesení dotazů. Dotazy nebyly položeny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 
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USNESENÍ VVZ/2/24/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického vzdělávání ve 

středních školách zřízených Královéhradeckým krajem 

 

 

 

K bodu 7 

Informace k odepisování majetku kraje svěřeného PO školství  

 

Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady včetně odpisových plánů na rok 

2017. Ing. Václav Jarkovský podal informace k odepisování majetku kraje svěřeného 

příspěvkovým organizacím. Odpisové plány jsou vypracovány pro hlavní a doplňkovou činnost, 

přičemž převážná část odpisů vytvořených v rámci hlavní činnosti a pokrytých příspěvkem 

na provoz od zřizovatele je ve formě odvodů z fondů investic PO vrácena zpět na účet kraje; jedná 

se o standardní nastavení rozpočtu kraje v uplynulých 5 letech. 

 

Diskutující: 

Do diskuze se zapojili všichni členové výboru, nejaktivněji reagoval Mgr. Hamáček, Mgr. 

Šormová, Mgr. Vaňková, Mgr. Vojtěch, Mgr. Friedlová, Mgr. Novák, Ing. Kostelníček. Diskuze 

se rovněž účastnila Mgr. Berdychová, JUDr. Šulcová a Ing. Jarkovský. 

Členové výboru diskutovali o poměru a výši odpisů v následujících letech s předsevzetím tyto 

odpisy upravit ve prospěch škol. Dohodli se, že na následujících jednáních výboru bude toto téma 

opět řešeno a budou předneseny konkrétní návrhy na poměr a výši odpisů. Ze strany odboru 

školství bylo přislíbeno poskytnutí informací o možném způsobu realizace těchto změn.  

Mgr. Berdychová byla předběžně požádána, zda by v této záležitosti mohla nějakým způsobem 

následně činit. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/2/25/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci o odepisování majetku kraje svěřeného PO školství a jeho financování 

 

 

 

Na základě podnětu Mgr. Hamáčka byl následně vznesen návrh zvýšení podílu odpisů ponechaných 

příspěvkovým organizacím školství, a to již od 1. 1. 2018.  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 
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USNESENÍ VVZ/2/26/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zvýšit podíl odpisů ponechaných příspěvkovým 

organizacím školství od 1. 1. 2018 na 40 % minimálně 

 

 

 

K bodu 8 

Ekonomické informace o činnosti školního statku Hořice 

 

Členům výboru byly zaslány elektronické podklady zachycující základní údaje o rozsahu 

hospodaření školního statku: výměry polností, pěstované plodiny, hospodářská zvířata, výnosy 

a náklady hospodářství, dotace a příspěvky. Šlo o informaci související s navazujícím bodem, 

který byl věnován projektu „Modernizace cvičné stáje pro skot“ připraveného k případné realizaci 

v rámci IROP.  

 

Diskutující: 

Ing. Kostelníček, Mgr. Šormová, Mgr. Novák 

Ing. Kostelníček poskytl doplňující informace k záměru projektu a jeho očekávaným výstupům. 

Mgr. Šormová poukázala na možnost využití statku také dalšími školami, resp. žáky v rámci praxe 

a odborného výcviku. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/2/27/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci o činnosti školního statku Hořice - Gymnázium, střední odborná škola, střední 

odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice 

 

 

 

K bodu 9 

Informace k projektu „Modernizace cvičné stáje pro skot“ - Gymnázium, střední odborná 

škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice 

 

Členům výboru byla v elektronické podobě poskytnuta prezentace. Mgr. Kavalír navázal 

na informace ing. Jarkovského a uvedl prezentaci.   

 

Diskutující:  

Mgr. Berkovcová, Mgr. Vaňková, Ing. Kostelníček, Mgr. Friedrichová, PhDr. Vávra 

Diskutující vyjádřili podporu zmiňovanému projektu. Dle slov Mgr. Berkovcové se jedná 

o unikátní projekt.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/2/28/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci o projektu „Modernizace cvičné stáje pro skot“ - Gymnázium, střední odborná 

škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice 

 

 

 

K bodu 10 

Informace o realizaci projektu KAP (Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji) 

 

Členům výboru byla v elektronické podobě poskytnuta prezentace. Mgr. Kavalír navázal 

na předchozí bod a pokračoval v prezentaci.  Podal informace k šablonám pro střední školy a vyšší 

odborné školy, Výzvě č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, Výzvě č. 33 

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL), Výzvě č. 56 Infrastruktura pro 

zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, Výzvě č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální 

a celoživotní vzdělávání (SVL) a v neposlední řadě také informace k Výzvě č. 66 Infrastruktura 

pro vzdělávání - integrované projekty ITI. 

 

Diskutující: 

 

PhDr. Vávra položil dotaz ohledně předpokládané úspěšnosti našich škol v jednotlivých výzvách 

a to také s ohledem na vyloučené a nevyloučené lokality.  

Úspěšnost škol však nelze predikovat. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/2/29/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci o realizaci projektu KAP (Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji) 

 

 

 

K bodu 11 

Dotační programy 2017 oblastí vzdělávání a prevence rizikového chování – bodová škála, 

ustanovení hodnoticích komisí a termín jednání HK 

 

Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady. Předsedkyně výboru vyzvala 

Bc. Ondřeje Knotka k podání informací. 
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Bc. Knotek seznámil členy výboru s materiály, vysvětlil obsahovou náplň bodů jednotlivých 

hodnoticích kritérií a požádal o schválení termínu a času jednání hodnoticí komise pro oblast 

vzdělávání, termínu a času jednání hodnoticí komise pro oblast prevence rizikového chování, dále 

pak o navržení předsedů a členů obou hodnoticích komisí. 

 

Členové výboru následně navrhli níže uvedené předsedy a členy jednotlivých hodnoticích komisí. 

 

Navrhovaná hodnoticí komise pro oblast vzdělávání: 

Předseda komise Mgr. Edita Vaňková 

Člen komise Mgr. Táňa Šormová 

Člen komise Ing. Jaroslav Kostelníček 

Člen komise PhDr. Michal Vávra 

Člen komise Mgr. Petr Vojtěch 

 

Navrhovaná hodnoticí komise pro oblast prevence rizikového chování: 

Předseda komise Mgr. Edita Vaňková 

Člen komise Mgr. Táňa Šormová 

Člen komise Ing. Jaroslav Kostelníček 

Člen komise PhDr. Michal Vávra 

Člen komise Mgr. Petr Vojtěch 

 

Předsedkyně výboru dala postupně hlasovat nejdříve o obsahové náplni bodů jednotlivých kritérií 

pro hodnocení žádostí, poté o termínech a časech jednání hodnoticích komisí a složení 

jednotlivých hodnoticích komisí. Náhradníci členů hodnoticích komisí nebyli navrženi. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/2/30/2017 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 obsahové náplně bodů jednotlivých kritérií pro hodnocení žádostí oblastí vzdělávání 

a prevence rizikového chování v roce 2017 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/2/31/2017 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 termín jednání hodnoticí komise v oblasti vzdělávání na 17. 5. 2017 od 9:00 hod. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/2/32/2017 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. navrhuje 

 Radě Královéhradeckého kraje schválit hodnoticí komisi pro oblast vzdělávání v tomto 

složení: 

 

Předseda komise Mgr. Edita Vaňková 

Člen komise Mgr. Táňa Šormová 

Člen komise Ing. Jaroslav Kostelníček 

Člen komise PhDr. Michal Vávra 

Člen komise Mgr. Petr Vojtěch 

 

Náhradníci: žádní 

 

Přizvání pracovníků odboru grantů a dotací a odboru školství pro oblast vzdělávání: 

Vedoucí odboru Mgr. Ivana Kudrnáčová 

Vedoucí oddělení 

krajských dotací 
Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

Administrátor oblasti 

vzdělávání  
Mgr. Dana Komorová 

Odborný garant za odbor 

školství 
Mgr. Martina Svatoňová 

Odborný garant za odbor 

školství 
Mgr. Iveta Lukešová 

Vedoucí oddělení 

primárního a zájmového 

vzdělávání 

Mgr. Svatava Odlová 

 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/2/33/2017 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 termín jednání hodnoticí komise v oblasti prevence rizikového chování na 17. 5. 2017 

od 10:30 hod. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

 

USNESENÍ VVZ/2/34/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. navrhuje 

 Radě Královéhradeckého kraje schválit hodnoticí komisi pro oblast prevence rizikového 

chování v tomto složení: 

 

Předseda komise Mgr. Edita Vaňková 

Člen komise Mgr. Táňa Šormová 

Člen komise Ing. Jaroslav Kostelníček 

Člen komise PhDr. Michal Vávra 

Člen komise Mgr. Petr Vojtěch 

 

Náhradníci: žádní 

 

Přizvání pracovníků odboru grantů a dotací a odboru školství pro oblast prevence rizikového 

chování: 

Vedoucí odboru Mgr. Ivana Kudrnáčová 

Vedoucí oddělení 

krajských dotací 
Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

Administrátor oblasti 

prevence rizikového 

chování 

Bc. Ondřej Knotek 

Odborný garant za odbor 

školství 
Mgr. Dita Kosová 

Vedoucí oddělení 

primárního a zájmového 

vzdělávání 

Mgr. Svatava Odlová 

  
 

 

 

 

K bodu 12 

Poskytnutí dotací na individuální účel 

 

Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány materiály. Mgr. Petr Kamenický podrobněji 

přiblížil dvě, níže uvedené, projektové žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na individuální účel. Obě žádosti jsou cílené na oblast výchovy a vzdělávání.  

a) Preventivní programy SPIRÁLA - dlouhodobé programy primární prevence na ZŠ a SŠ 

v KHK – PROSTOR PRO, o. p. s. 

b) Centrum primární prevence KHK - SEMIRAMIS z. ú. 

 

Diskutující:  

Mgr. Hamáček, PhDr. Vávra, Mgr. Vaňková, Mgr. Hladíková, Ing. Franc, Ing. Kostelníček 

Členové výboru zdůraznili kvalitu výstupů poskytovaných oběma subjekty žádajícími 

o individuální dotaci a zmínili své pozitivní zkušenosti z předchozích let.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14    

Proti:     0 

Zdržel se:   1 

 

USNESENÍ VVZ/2/35/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální účely pro 

žadatele PROSTOR PRO, o. p. s. a žadatele SEMIRAMIS z. ú. formou uvolnění finančních 

prostředků ve výši 100.000,-  Kč na každého v rámci I. změny rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na rok 2017 

 

 

 

K bodu 13 

Různé, diskuze, závěr 

 

 

Mgr. Šormová v návaznosti na bod č. 6 Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu 

polytechnického vzdělávání ve středních školách zřízených Královéhradeckým krajem vznesla 

podnět ke zvýšení finančních prostředků na polytechnické vzdělávání v rámci přípravy rozpočtu. 

Ostatní členové se přidali a byl vznesen návrh.  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/2/36/2017 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje v rámci přípravy rozpočtu pro rok 2018 navýšit 

finanční prostředky na podporu polytechnického vzdělávání  

 

 

 

PhDr. Vávra vznesl dotaz k novému pojetí přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky 

a způsobu vyhodnocování výsledků apod. 

Vyhodnocení výsledků bude pravděpodobně v agregované podobě, konkrétněji může být 

provedeno na jednotlivých školách při dodržení zásad o ochraně osobních údajů. 

 

Diskutující:  

RNDr. Svatošová, Mgr. Vojtěch, Mgr. Novák 

 

 

 

Mgr. Hamáček uvedl, že je třeba získat více finančních prostředků pro střední školy, resp. 

do středních škol. Do diskuze se zapojili všichni členové výboru, především níže uvedení. 

Tato záležitost je však především v kompetenci Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
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Odbor školství připraví informace k provozním výdajům.  

 

Diskutující:  

Ing. Kostelníček, Mgr. Vojtěch, Mgr. Novák, Mgr. Friedlová, JUDr. Šulcová 

 

 

 

Předsedkyně výboru vyzvala členy k dalším podnětům k diskuzi. Další podněty ze stany členů 

výboru nevzešly. 

Všechny body programu byly vyčerpány.  

 

Druhé jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno v 16:45 hodin dne 

6. 3. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

 Mgr. Edita Vaňková     Mgr. Robert Novák 

 předsedkyně výboru      ověřovatel zápisu 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová 
V Hradci Králové dne 13. 3. 2017 


