
Stránka 1 z 10 

 

Z á p i s 

 

ze 3. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 3. dubna 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, 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:     Mgr. Jana Berkovcová 

Nepřítomni:   
Tajemnice:    Mgr. Jindřiška Smejkalová 

 

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

Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Ing. Markéta 

Cermanová, Mgr. Martin Horák, Mgr. Eva Kastnerová, Bc. Jindřich Mareš 

 

 

 

Program: 

 

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

hostů na jednání 

2. Informace o středních školách a vyšších odborných školách zřizovaných Královéhradeckým 

krajem 

3. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

4. Sloučení příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, 

Jiráskova 461 a Základní škola, Jaroměř, Komenského 392 

5. Návrh na zrušení příspěvkové organizace Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino 

nábřeží 842 

6. Informace o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2017 v působnosti 

Královéhradeckého kraje 

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  

 

Ve 13:04 hodin předsedkyně výboru, Mgr. Edita Vaňková, zahájila a následně řídila 3. jednání 

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

Přivítala přítomné, omluvila Mgr. Roberta Nováka, který se z pracovních důvodů dostavil 

s avizovaným menším zpožděním a Mgr. Libuši Friedlovou, která již při prvním jednání výboru 

upozornila na možný opakovaný pozdní příchod na zahájení výboru zapříčiněný neodkladnými 

pracovními záležitostmi. Předsedkyně následně přivítala nově zvolenou členku výboru - paní 

Petru Horváthovou a nového tlumočníka – Bc. Jindřicha Mareše. 

 

Předsedkyně výboru konstatovala, že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno bylo 12 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:   12 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/3/37/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 

 

Předsedkyně výboru navrhla Mgr. T. Šormovou jako ověřovatelku zápisu. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   12 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/3/38/2017 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Táňu Šormovou jako ověřovatelku zápisu  
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Předsedkyně výboru navrhla účast stálých hostů výboru pro VVZ: 

 Mgr. Jindřicha Mareše (tlumočníka ze/do znakového jazyka) 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   12 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/3/39/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast stálých hostů výboru pro VVZ:  

 Jindřicha Mareše (tlumočníka ze/do znakového jazyka)  

 

 

 

 

K bodu 2 

Informace o středních školách a vyšších odborných školách zřizovaných 

Královéhradeckým krajem 

 

Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány materiály obsahující souhrnné informace 

o středních školách a vyšších odborných školách zřizovaných Královéhradeckým krajem. 

Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Miloše Kosinu ke krátkému představení daného materiálu.   

Mgr. Miloš Kosina uvedl údaje, které poskytnutý materiál obsahuje, tj. nejvyšší povolené počty 

žáků, kódy oborů vzdělání, obory vzdělání, aktuálně platné kapacity oborů vzdělání a počty 

žáků v daných oborech vzdělání od školního roku 2006/2007 až  2016/2017. 

 

Předsedkyně výboru vyzvala přítomné k diskuzi či vznesení dotazů.  

 

Diskutující: 

Mgr. Berdychová, Mgr. Vaňková, Ing. Franc, Mgr. Hamáček, Ing. Kostelníček 

 

o Mgr. Hamáček požádal odbor školství o zpracování souhrnu provozních nákladů, které 

jsou vynakládány přímo na provoz škol alespoň za poslední 3 roky.  

o Ing. Jarkovský přislíbil připravení požadovaného materiálu. 

o Mgr. Hamáček se dotázal na další způsob práce s takto zpracovanými daty.  

o Mgr. Vaňková informovala, že se jedná o průběžný monitoring a samozřejmě se 

získanými výstupy se bude dále pracovat, způsob využití dat bude upřesněn.  

o Mgr. Berdychová upozornila, že je příliš brzy na vyvozování jakýchkoliv závěrů včetně 

těch optimalizačních; předpokládá se však, že dojde k sestavení prvotního návrhu do 

léta 2017.   

o Ing. Kostelníček podotkl, že optimalizační proces není jednoduchou záležitostí a kraj 

tuto tematiku řeší dlouhodobě.   

o Ing. Franc v souvislosti s navyšováním počtů žáků zmínil zkušenost ze slovenské 

partnerské školy.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   12 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/3/40/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o středních školách a vyšších odborných školách zřizovaných Královéhradeckým 

krajem 
 

 

 

 

K bodu 3 

Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

 

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

výboru vyzvala opět Mgr. Miloše Kosinu, aby členům výboru sdělil podrobnosti.  

Mgr. Kosina uvedl, že Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec 

Králové, Komenského 234 podala žádost o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v 1. 

ročníku v oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent (denní forma vzdělávání) ze 70 na 

90 s účinností od 1. 9. 2017. Tato změna neovlivní celkovou kapacitu školy ani jejích součástí, 

rovněž v jejím důsledku nedojde k navýšení kapacity daného oboru vzdělání. Škola tak vychází 

vstříc poptávce na trhu práce po vzdělávání v tomto oboru vzdělání. Žádost není v rozporu 

s dlouhodobými záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky ani 

Královéhradeckého kraje. 

 

Předsedkyně výboru vyzvala přítomné k diskuzi či vznesení dotazů. Dotazy nebyly vzneseny. 

bez diskuze 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   12 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VVZ/3/41/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

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

s účinností od 1. 9. 2017 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 

234 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v 1. ročníku v oboru vzdělání 53-41-M/01 

Zdravotnický asistent (denní forma vzdělávání) ze 70 na 90 
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K bodu 4 

Sloučení příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, 

Náchod, Jiráskova 461 a Základní škola, Jaroměř, Komenského 392 

 

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

Mgr. Miloše Kosinu k uvedení dané věci.  

Mgr. Miloš Kosina objasnil současnou situaci a důvody pro sloučení. Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje obdržel návrh Ing. Ivo Feisteuera, ředitele Základní školy a Mateřské 

školy Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 a Mgr. Zuzany Halické, pracovnice pověřené 

řízením Základní školy, Jaroměř, Komenského 392 na sloučení obou škol s cílem zachovat 

lokální dostupnost vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v Jaroměři. Obě 

školy jsou určeny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uvedené v § 16 odstavci 9 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Důvody pro sloučení: 

 zařazování žáků s LMP (na základě legislativy platné od 1. 9. 2016) do škol hlavního 

vzdělávacího proudu, jedná se tzv. společné vzdělávání, v jehož důsledku dochází 

k úbytku žáků vzdělávajících se v základních školách praktických 

 zachování vzdělávací nabídky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

v Jaroměři - Josefově 

 efektivnější využití zaměstnanců 

 celková finanční úspora – jedná se především o vyšší stabilitu školy, ekonomickou 

úsporu v oblasti NIV a provozních výdajů. 

 

Optimalizační návrh na sloučení: 

 zajistí zachování školy v Jaroměři jako odloučeného pracoviště  

 sníží riziko ekonomické nestability v důsledku poklesu celkového počtu žáků 

 povede k efektivnějšímu hospodaření sloučeného subjektu. 

 
Sloučení výše uvedených příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem, je 

plánováno k 1. 7. 2017, přičemž nabídka všech oborů vzdělání, které obě školy realizovaly 

před sloučením, zůstává zachována. 

Název nástupnické organizace ke dni sloučení, tj. k 1. 7. 2017, bude Základní škola a Mateřská 

škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461. 

Následně se na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/3/116/2017 

ze dne 6. 2. 2017 název změní na Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa 

Zemana, Náchod, a to s účinností od 1. 9. 2017. 

 

Diskutující: 

Mgr. Berdychová, Mgr. Vaňková, Mgr. Grulich, Mgr. Hamáček, Mgr. Kosina, PhDr. Vávra 

 

o Mgr. Vaňková podotkla, že se jedná o žádost podanou z vlastní vůle obou 

zainteresovaných škol. 

o Mgr. Berdychová zdůraznila specifickou charakteristiku Základní školy, Jaroměř, 

Komenského 392 a překážky pro sloučení této základní školy se Základní školou 

speciální, Jaroměř, Palackého 142. Následně uvedla, že Základní škola a Mateřská škola 

Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 vyjádřila zájem o sloučení se Základní školou, 

Jaroměř, Komenského 392 s tím, že bude činnost „zanikající“ školy zachována v rámci 
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odloučeného pracoviště. Souhlasné stanovisko s touto variantou vyjádřilo město i celá 

předmětná lokalita 

o PhDr. Vávra se dotázal, zda se jedná o dlouhodobě udržitelné řešení či dočasnou, 

krátkodobou pomoc.   

o Mgr. Kosina zareagoval, že vývoj této či jiných speciálních a/nebo praktických škol 

v současné době nelze jednoznačně predikovat, přičemž velmi důležitou roli v daném 

procesu sehrají poradenská zařízení.  

o Ing. Jarkovský zdůraznil důležitost metodiky financování. 

o PhDr. Vávra se dotázal, zda máme v současné době další avíza o plánovaném slučování 

speciálních a/nebo praktických škol. 

o Mgr. Kosina uvedl, že Základní škola praktická Kostelec nad Orlicí z důvodu nízkého 

počtu dětí zahájila jednání ve věci sloučení. Vše je však zatím ve vyjednávací fázi. 

o JUDr. Šulcová zdůraznila, že považuje za smysluplné zachovávat odloučená pracoviště, 

neboť dostupnost škol pro žáky je z hlediska zdravotního i sociálního stěžejní.  

o Mgr. Hamáček se dotázal na podrobnosti zavrhnuté varianty sloučení Základní školy, 

Jaroměř, Komenského 392 se Základní školou speciální, Jaroměř, Palackého 142. 

o Mgr. Berdychová zdůraznila, že Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 se 

soustředí na vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením.   

o Mgr. Grulich se dotázal na administrativní náročnost při procesu slučování.  

o Mgr. Kosina uvedl, že odbor školství poskytuje metodickou pomoc.  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   12 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/3/42/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 sloučení příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, 

Jiráskova 461 a Základní škola, Jaroměř, Komenského 392 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit  

1. sloučení Základní školy a Mateřské školy Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 

a Základní školy, Jaroměř, Komenského 392 dnem 1. 7. 2017 s tím, že Základní škola 

a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 bude právním nástupcem 

sloučením zanikající druhé organizace, který přejímá veškerý její majetek, práva 

a závazky 

2. dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 

 

 

 

 

Mgr. Friedlová a Mgr. Novák se k jednajícím připojili ve 13:22 hodin. 
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K bodu 5 

Návrh na zrušení příspěvkové organizace Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino 

nábřeží 842 

 

Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady. Mgr. Miloš Kosina seznámil 

členy výboru se současnou situací a důvody pro zrušení příspěvkové organizace Plavecká škola 

Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842. Ing. Jarkovský přiblížil způsob financování 

plavecké školy. 

 

Důvody ke zrušení: 

o nesystémovost zabezpečování výuky plavání dětí a žáků mateřských a základních škol, 

neboť výuka plavání je poskytována pouze pro děti a žáky z Hradce Králové a jeho 

okolí; v jiných částech Královéhradeckého kraje si mateřské a základní školy výuku 

plavání zabezpečují jiným způsobem, resp. uzavíráním smluv s jinými subjekty 

o nutnost dofinancovávat provoz z prostředků, které jsou primárně určeny pro střední 

školství v Královéhradeckém kraji. 

 

Předsedkyně výboru otevřela diskuzi k tématu.  

 

Diskutující: 

Mgr. Berdychová, Mgr. Friedlová, Mgr. Šormová, Mgr. Vaňková, Mgr. Hamáček, Ing. 

Kostelníček, Mgr. Novák, PhDr. Vávra, Mgr. Vysuček 

 

o Mgr. Šormová se dotázala, zda byla vyvolána jednání s Magistrátem města Hradec 

Králové o převzetí plavecké školy a zdůraznila, že „umění plavat“ patří k základům 

lidského vzdělání. 

o Mgr. Berdychová informovala, že jednání s Magistrátem města Hradec Králové 

proběhla, ze strany města však není vůle poskytovat finanční prostředky na provoz. 

Oproti předchozím rokům Plavecká škola bohužel pro rok 2017 nesplnila podmínky pro 

získání finanční dotace. 

o Mgr. Vaňková upozornila, že nejsou k dispozici kompletní finanční podklady.  

o Ing. Jarkovský uvedl, že nájmy bazénových prostor dosahují velmi vysokých částek 

a škola nechce navyšovat kurzovné s cílem zajistit dostupnost kurzů co nejvyššímu 

počtu dětí a žáků.   

o Mgr. Friedlová vyjádřila souhlasné stanovisko s výrokem Mgr. Šormové, že plavání 

patří k základním pohybovým dovednostem a jeho absence je mnohdy příčinou obezity 

dětí a mládeže.  

o Ing. Kostelníček podotkl, že si uvědomuje ekonomickou náročnost provozu, která je 

jedním z důvodů pro zrušení plavecké školy, nicméně z pohledu výchovy a vzdělávání 

shledává za vhodné plaveckou školu v její činnosti podpořit.  

o Mgr. Hamáček zdůraznil zcela jednoznačnou nesystémovost podpory z hlediska celého 

kraje.   

o Mgr. Novák navázal na výrok Mgr. Hamáčka a vyjádřil naprostý souhlas. Finanční 

podpora plavecké školy je nesystémová a porušuje pravidla rovného přístupu v rámci 

celého kraje.   

o Mgr. Vaňková připojila zkušenosti z oblasti Královédvorska, jakými způsoby lze 

obecně plavání pro děti a žáky podporovat.  

o Mgr. Hamáček rovněž uvedl zkušenosti s podporou plavání u dětí a žáků z oblasti 

Jičínska. 
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o Mgr. Vysuček uvedl, že je třeba zachovat rovný přístup ke všem plaveckým školám 

a postupovat systémově. Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842 by 

měla být podporována ze strany města Hradec Králové.  

o Mgr. Grulich rovněž připojil svůj souhlas a zdůraznil, že „kraj“ by měl zachovat rovný 

přístup ke všem plaveckým školám. 

o Ing. Cermanová doplnila informace, jakým způsobem školy provádějí úhrady a zmínila 

avízo o rozvojovém programu na plavání připravovaném ze strany MŠMT.   

o PhDr. Vávra zmínil, že bazény jsou většinou v majetku obcí, tudíž činnost plaveckých 

škol je provázaná na obce.  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   11 

Proti:     0 

Zdržel se:    3 

 

USNESENÍ VVZ/3/43/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh na zrušení příspěvkové organizace Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 

842 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zrušit příspěvkovou organizaci Plavecká škola Zéva, 

Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 (ke dni 31. 8. 2017) s tím, že veškerý její majetek, práva 

a závazky přecházejí na Královéhradecký kraj 

 

 

 

 

K bodu 6 

Informace o rozpisu rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok 2017 v působnosti 

Královéhradeckého kraje 

 

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

ing. Václava Jarkovského ke shrnutí zaslaných materiálů. 

Ing. Václav Jarkovský tematicky navázal na svůj příspěvek na lednovém jednání výboru 

a pohovořil o rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2017, které jsou 

vynakládány především na mzdové prostředky, odvody do sociálních a zdravotních fondů, 

učebnice, učební pomůcky a vzdělávání zaměstnanců. Uvedl informace o nastavení normativů, 

používaných způsobech kalkulací a zpracování rozpisu, o financování péče o žáky se 

zdravotním postižením prostřednictvím původních příplatků a nových podpůrných opatření 

s normovanou finanční náročností. Dále zmínil problematické okruhy související nejen 

s nenaplněností tříd v běžných středních školách a vyšších odborných školách, ale také 

s úbytkem žáků speciálních základních škol. Dále se dotkl tematiky Rozvojového programu 

na podporu odborného vzdělávání. Členům výboru byl v závěru představen přehled požadavků 

organizací na dofinancování rozpočtu na platy pro rok 2017, objemů dofinancování nad rámec 

normativního rozpisu a důvodů dofinancování. 
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V současné době jsou KÚ KHK dofinancovávány platy pedagogů 29 příspěvkových organizací 

kraje (z celkového počtu 84) v částce 10 450 000,- Kč. Dofinancovaným školám a školským 

zařízením tato pomoc zajistila určitou míru stabilizace, řada škol byla nucena hledat i jiná 

řešení, jak získat chybějící potřebné finanční prostředky. 

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

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   14 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

 

 

USNESENÍ VVZ/3/44/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 zprávu o rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2017 školám  

a školským zařízením v působnosti Královéhradeckého kraje 

 

 

 

 

K bodu 7 

Různé, diskuze, závěr 

 

Diskutující:  

o Mgr. Novák zmínil svou účast na konferenci AŘG ČR (Asociaci ředitelů gymnázií 

České republiky), která se konala ve dnech 29. – 31. 3. 2017 v Karlových Varech. 

Informoval o nejasnostech v plánovaném způsobu a principu financování ve školství 

(např. financování přespočetných hodin, rozdílných platových tříd a stupňů, 

nadtarifních složek mzdy apod.).  

o Ing. Cermanová uvedla, že má k tématu financování k dispozici velmi zevrubný 

materiál. 

o JUDr. Šulcová potvrdila komplikovanost dané situace. 

o Ing. Jarkovský zmínil nevyjasněnost a rozporuplnost některých záležitostí v rámci 

financování, které byly ze strany kraje připomínkovány.  

 

Diskutující: 

o Mgr. Vaňková se dotázala Mgr. Horáka na aktuální stav poptávky zaměstnavatelů 

po absolventech škol.  

o Mgr. Horák potvrdil velký zájem zaměstnavatelů o absolventy škol; naprostou odlišnost 

situace od té, která panovala před 2 či 3 lety. Uvedl také, že nezaměstnanost se nyní 

pohybuje v rekordních minimech, což může být ovlivněno i nižší populační křivkou 

a aktivním vývojem současné ekonomiky. Tato fakta však adekvátně nevypovídají 

o kvalitě či struktuře našeho školství. Pro zaměstnavatele je obvykle nejdůležitější vůle 

a snaha absolventa pracovat, a to většinou bez ohledu na dosažené vzdělání či 

absolvovaný obor. Zaměstnávání absolventů je také podporováno formou projektů EU 
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(např. projekt „Zaměstnaný absolvent“ v rámci aktivit Paktu zaměstnanosti 

Královéhradeckého kraje). 

 

Diskutující: 

o Mgr. Novák v návaznosti na výše uvedené upozornil na nedostatek vystudovaných 

pedagogů matematiky, fyziky a informatiky na školách; dotkl se také tematiky 

kariérního řádu. 

o Mgr. Horák potvrdil absenci a nedostatek učitelů přírodních oborů, kteří upřednostňují 

uplatnění mimo oblast školství. 

 

 

 

 

 

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

výboru nevzešly. 

Všechny body programu byly vyčerpány.  

 

Další, v pořadí již čtvrté, jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost se bude konat 

dne 22. 5. 2017 od 13:00 hodin v téže zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v budově 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.  

 

 

 

Třetí jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno v 14:25 hodin dne 

3. 4. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

 Mgr. Edita Vaňková     Mgr. Táňa Šormová 

 předsedkyně výboru      ověřovatelka zápisu 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová 

V Hradci Králové dne 5. 4. 2017 

 


