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Z á p i s 
 

z 11. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 12. února 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 
 
Přítomni: Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše 

Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, Petra Horváthová, Ing. Jaroslav 
Kostelníček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, 
PhDr. Michal Vávra, JUDr. Dita Vávrová, Mgr. Petr Vysuček 

Omluveni:      Mgr. Petr Vojtěch 
Nepřítomni:   
Tajemnice:     Mgr. Jindřiška Smejkalová 
 
Přizváni: Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Svatava Odlová, 

Naděžda Pozlerová, Mgr. Alena Svátková, Ing. Václav Jarkovský, RNDr Jiří Ort, 
Ing. Markéta Cermanová, Mgr. Martin Horák, Mgr. Eva Kastnerová, Bc. Monika 
Boháčková, Dr. Ing. Jan Pešek, Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph. D., Mgr. Dana 
Komorová, Mgr. Dita Kosová, Mgr. Martina Svatoňová, Mgr. Tomáš Záviský, 
Ing. Petra Teplá, Mgr. Petr Kamenický 

 
Členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje:  
 
Program: 
1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení 

účasti hostů na jednání 
2. Zemědělský den – spolupráce se školami 
3. Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky ve školním roce 

2016/2017 
4. Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického vzdělávání 

ve středních školách zřízených Královéhradeckým krajem 
5. Seznámení s návrhem přidělení mimořádných účelových příspěvků (MUP) na provoz 

příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem v oblasti sportu, 
volnočasových aktivit, vzdělávání, regionálních soutěží a prevence rizikového chování 
v roce 2018  

6. Návrh členů hodnotících komisí a dalších přizvaných kompetentních osob a návrh termínů 
jednání hodnotících komisí dotačních oblastí prevence rizikového chování a vzdělávání 

7. Návrh dotačního programu 18SMV06 s názvem Etická výchova ve školách pro rok 2018 
8. Poskytnutí dotací na individuální účel I 
9. Poskytnutí dotací na individuální účel II 
10. 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 11. 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  12 
členů výboru. 
 
 
 
Předsedkyně seznámila členy výboru s programem jednání a vyzvala je k jeho případnému 
dalšímu doplnění.  
 
 
Mgr. Robert Novák navrhl zařazení dalšího bodu týkajícího se stanovených hodnot PHmax.  
 
Předsedkyně výboru dala hlasovat o zařazení bodu „Stanovené hodnoty PHmax“ jako bod         
č. 10, tj. bod zařazený před původně posledním bodem programu „Různé“, který se tímto 
posouvá a zařazuje jako bod č. 11. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:    12 

Proti:      0 
Zdržel se:    0 

 
USNESENÍ VVZ/11/130/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

schvaluje 

 zařazení dalšího bodu programu s názvem „Stanovené hodnoty PHmax“  jako bodu     

č. 10 

 
 
 
Další návrh na doplnění programu nebyl podán. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:    12 

Proti:      0 
Zdržel se:    0 
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USNESENÍ VVZ/11/131/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

schvaluje 

 program jednání dle předloženého a doplněného programu následovně 

 

Program: 
1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu 

a schválení účasti hostů na jednání 
2. Zemědělský den – spolupráce se školami 
3. Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky ve školním 

roce 2016/2017 
4. Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického 

vzdělávání ve středních školách zřízených Královéhradeckým krajem 
5. Seznámení s návrhem přidělení mimořádných účelových příspěvků (MUP) 

na provoz příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem 
v oblasti sportu, volnočasových aktivit, vzdělávání, regionálních soutěží a prevence 
rizikového chování v roce 2018  

6. Návrh členů hodnotících komisí a dalších přizvaných kompetentních osob a návrh 
termínů jednání hodnotících komisí dotačních oblastí prevence rizikového chování 
a vzdělávání 

7. Návrh dotačního programu 18SMV06 s názvem Etická výchova ve školách pro rok 
2018 

8. Poskytnutí dotací na individuální účel I 
9. Poskytnutí dotací na individuální účel II 
10. Stanovené hodnoty PHmax 
11. Různé, diskuze, závěr 

 

 
 
 
Předsedkyně výboru požádala Mgr. Roberta Nováka, zda by se ujal postu ověřovatele zápisu. 
Mgr. Robert Novák souhlasil. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:   12     

Proti:     0 
Zdržel se:    0 

 
USNESENÍ VVZ/11/132/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Roberta Nováka jako ověřovatele zápisu  
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Předsedkyně výboru představila Mgr. Alenu Svátkovou - zastupující vedoucí odd. projektů 
ve vzdělávání odboru školství a RNDr. Jiřího Orta - vedoucího odd. středního a speciálního 
vzdělávání odboru školství a zároveň oba navrhla jako stálé hosty výboru. 
 
Následně dala hlasovat o přizvání výše jmenovaných stálých hostů.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:      12 

Proti:      0 
Zdržel se:     0 
 

USNESENÍ VVZ/11/133/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast stálých hostů výboru pro VVZ:  

 Mgr. Alenu Svátkovou - zastupující vedoucí odd. projektů ve vzdělávání odboru 
školství 

 RNDr. Jiřího Orta - vedoucího odd. středního a speciálního vzdělávání odboru 
školství 

 
 
 
S ohledem na program jednání dala předsedkyně výboru hlasovat o přizvání hostů 
k projednávání jednotlivých bodů programu; jednalo se o: 
 

- účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 2 „Zemědělský den – spolupráce se 

školami“ 

 Dr. Ing. Jana Peška, člena představenstva Zemědělské akciové společnosti 
Mžany, a.s. a organizátora Zemědělského dne v Mžanech 

- účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 3 „Kvalita a efektivita vzdělávání 

a vzdělávací soustavy České republiky ve školním roce 2016/2017“ 

 Mgr. Bc. Miluši Urbanovou, Ph.D. – ředitelku Královéhradeckého inspektorátu 
ČŠI 

- účast hostů přizvaných k projednávání bodu č. 5 „Seznámení s návrhem přidělení 

mimořádných účelových příspěvků (MUP) na provoz příspěvkových organizací 

zřizovaných Královéhradeckým krajem v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 

vzdělávání, regionálních soutěží a prevence rizikového chování v roce 2018“ 

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

 Mgr. Martinu Svatoňovou - referentku odd. primárního a zájmového vzdělávání 
odboru školství (rozvoj, koncepce v oblasti práce s talentovanou mládeží, 
organizování soutěží a přehlídek) 

 Mgr. Tomáše Záviského - referenta odd. primárního a zájmového vzdělávání 
odboru školství (sport, volný čas, SVČ, dotační programy) 
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- účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 6 „Návrh členů hodnotících komisí 

a dalších přizvaných kompetentních osob a návrh termínů jednání hodnotících komisí 

dotačních oblastí prevence rizikového chování a vzdělávání“ a bodu č. 7 „Návrh 

dotačního programu 18SMV06 s názvem Etická výchova ve školách pro rok 2018“ 

 Mgr. Ivanu Kudrnáčovou – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů 
a dotací 

 Mgr. Danu Komorovou – referentku oddělení krajských dotací (dotační oblasti: 
volnočasové aktivity, vzdělávání, prevence rizikového chování) odboru 
regionálního rozvoje, grantů a dotací 

- účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 8 „Poskytnutí dotací na individuální  

účel I“ 

 Ing. Petru Teplou – ekonomku odvětví odboru kanceláře hejtmana (kapitola 18, 
finanční dary poskytované radou kraje) 

- účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 9 „Poskytnutí dotací na individuální   

účel II“ 

 Mgr. Petra Kamenického – referenta oddělení regionálního rozvoje, odboru 
regionálního rozvoje, grantů a dotací (strategické dokumenty kraje, regionální 
rozvoj, inovace, individuální dotace) 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:      12 

Proti:      0 
Zdržel se:     0 

 
USNESENÍ VVZ/11/134/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 2 „Zemědělský den – spolupráce se 

školami“ 

 Dr. Ing. Jana Peška, člena představenstva Zemědělské akciové společnosti 

Mžany, a.s. a organizátora Zemědělského dne v Mžanech 

 

účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 3 „Kvalita a efektivita vzdělávání 

a vzdělávací soustavy České republiky ve školním roce 2016/2017“ 

 Mgr. Bc. Miluši Urbanovou, Ph.D.; ředitelku 

Královéhradeckého inspektorátu ČŠI 
 

účast hostů přizvaných k projednávání bodu č. 5 „Seznámení s návrhem přidělení 

mimořádných účelových příspěvků (MUP) na provoz příspěvkových organizací 

zřizovaných Královéhradeckým krajem v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 

vzdělávání, regionálních soutěží a prevence rizikového chování v roce 2018“ 

 Mgr. Ditu Kosovou – referentku odd. primárního a zájmového 

vzdělávání odboru školství (oblast prevence rizikového chování 

a vzdělávání) 



 

Stránka 6 z 23 

 

 Mgr. Martinu Svatoňovou - referentku odd. primárního a zájmového 

vzdělávání odboru školství (rozvoj, koncepce v oblasti práce 

s talentovanou mládeží, organizování soutěží a přehlídek) 

 Mgr. Tomáše Záviského - referenta odd. primárního a zájmového 

vzdělávání odboru školství (sport, volný čas, SVČ, dotační programy) 

 

účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 6 „Návrh členů hodnotících komisí 

a dalších přizvaných kompetentních osob a návrh termínů jednání hodnotících komisí 

dotačních oblastí prevence rizikového chování a vzdělávání“ a bodu č. 7 „Návrh 

dotačního programu 18SMV06 s názvem Etická výchova ve školách pro rok 2018“ 

 Mgr. Ivanu Kudrnáčovou – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Mgr. Danu Komorovou – referentku oddělení krajských dotací (dotační oblasti: 
volnočasové aktivity, vzdělávání, prevence rizikového chování) odboru 
regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 

účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 8 „Poskytnutí dotací na individuální    

účel I“ 

 Ing. Petru Teplou – ekonomku odvětví odboru kanceláře hejtmana (kapitola 18, 
finanční dary poskytované radou kraje) 

 

účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 9 „Poskytnutí dotací na individuální    

účel II“ 

 Mgr. Petra Kamenického – referenta oddělení regionálního rozvoje, odboru 
regionálního rozvoje, grantů a dotací (strategické dokumenty kraje, regionální 
rozvoj, inovace, individuální dotace) 

 

 

 

 

K bodu 2 

Zemědělský den – spolupráce se školami 
 

Členové výboru obdrželi internetové odkazy věnované propagaci Zemědělského dne 

v Mžanech. Předsedkyně výboru vyzvala Dr. Ing. Jana Peška k představení akce „Zemědělský 

den Mžany 2018“, který se tento rok bude dne 18. 5. 2018 v Mžanech konat již po deváté.  

Dr. Ing. Jan Pešek představil Zemědělský den a jeho pojetí v obecné rovině, zmínil jeho cíle, 

každoroční organizaci, provázanost v rámci spolupráce se základními a středními školami 

i dalšími významnými institucemi v oblasti zemědělství a lesnictví. Rovněž přednesl několik 

možných způsobů spolupráce a podpory zemědělství v dalších letech se zacílením na čtyři 

oborově zaměřené školy působící v Královéhradeckém Kraji. Zdůraznil, že je nutné zvýšit 

povědomí o důležitosti zemědělství a lesnictví nejen v kraji, ale i celé republice a podpořit 

úroveň vzdělávání škol působících v Královéhradeckém kraji tak, aby nedocházelo k odlivu 

perspektivních žáků do jiných částí republiky, přičemž je třeba se orientovat nejen na žáky 

základních a středních škol, ale také na rodiče a širokou veřejnost. 
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Pro letošní ročník je plánována jednak spolupráce se středními školami formou vlastní 

prezentace přímo na zmiňované akci a jednak spolupráce zejména se základními školami 

formou zajištění exkurze včetně občerstvení a dopravy do místa i z místa konání.  

Další návštěva Dr. Ing. Jana Peška je plánována na říjnovém jednání výboru, na kterém by byla 

reflektována zpětná vazba z realizovaného Zemědělského dne a nastíněny další možnosti 

budoucí spolupráce.  

Níže jsou uvedeny internetové odkazy k propagaci Zemědělského dne v Mžanech: 

https://www.youtube.com/watch?v=9w4RPUICw9w    

http://mzanyas.cz/ . 

Telefonní kontakt pro případné dotazy: +420 602  116 381 
 

Během projednávání tohoto bodu se k jednání dostavil Ing. Jaroslav Kostelníček. 

 

Diskuze: 

Mgr. Edita Vaňková, PhDr. Michal Vávra 

 

Členové výboru, zejména výše jmenovaní, řešili otázku dojezdnosti, resp. svozu dětí na akci.  

Ze strany Dr. Ing. Peška bylo řečeno, že finanční náročnost dopravy dětí a žáků na akci je 

poměrně vysoká a podpora Královéhradeckého kraje by se mohla ubírat právě tímto směrem, 

neboť je nesmírně důležité, aby akci navštěvovali nejen pravidelní návštěvníci, míněno děti 

a žáci, ale i zcela noví příchozí zejména ze základních a středních škol.  

 

Předsedkyně výboru dala hlasovat.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:      12 

Proti:      0 
Zdržel se:     1 

 
USNESENÍ VVZ/11/135/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o realizaci Zemědělského dne v Mžanech  

 

 

 

K bodu 3 

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky ve školním roce 

2016/2017 

 
Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Bc. Miluši Urbanovou, Ph. D., ředitelku Královéhradeckého 
inspektorátu ČŠI, k předání informací o kvalitě a efektivitě vzdělávání a vzdělávací soustavy 
České republiky ve školním roce 2016/2017. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9w4RPUICw9w
http://mzanyas.cz/
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Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph. D., vystoupila s velmi podrobnou a obsáhlou prezentací, která 
byla věnována dosaženým výsledkům žáků (různých stupňů) základních a středních škol 
v oblasti gramotnosti přírodovědné, matematické, čtenářské a jazykové (včetně příslušných 
srovnání dle předmětů, ročníků, typů škol apod.) a postavení pedagogických pracovníků 
včetně jejich profesního rozvoje a spokojenosti se svým zaměstnáním ve srovnání 
s postavením a vnímáním této profese v zahraničních státech jako je Japonsko, Kanada, Finsko 
apod. Zdůraznila nutnost podpory jak profesní motivace pedagogických pracovníků (včetně 
vedoucích pracovníků), tak i intelektové motivace žáků, dále pak nevyhnutelnou potřebu 
vnější cílené podpory všech činností a služeb poskytovaných školami či školskými zařízeními 
včetně sdílení dat a získaných informací a v neposlední řadě neopomněla zmínit zejména 
nutnost snížení administrativní zátěže pedagogických pracovníků. Rovněž informovala 
o důležitosti a vlivu rodinného a sociokulturního prostředí, které formuje nejen žáky 
a potažmo i výsledky jejich vzdělávání, ale také vnímání postavení pedagogických pracovníků 
ve společnosti a proces vzdělávání jako takový. 
 
Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách České školní inspekce: 
http://www.csicr.cz/ . 
 
Během projednávání tohoto bodu se dostavila Mgr. Libuše Friedlová.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:      14 

Proti:      0 
Zdržel se:     0 

 
USNESENÍ VVZ/11/136/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o kvalitě a efektivitě vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky 
ve školním roce 2016/2017 

 

 
 
K bodu 4 

Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického vzdělávání 
ve středních školách zřízených Královéhradeckým krajem 
 
 
Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady k tomuto bodu.  
Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Václava Jarkovského k představení plánu rozdělení 
finančních prostředků na podporu polytechnického vzdělávání ve středních školách 
zřizovaných Královéhradeckým krajem. 
V rozpočtu školství je v oblasti polytechnického vzdělávání počítáno pro rok 2018 s prostředky 
ve výši 2,871 mil. Kč na financování aktivit krajských středních škol. Částka ve výši 1 mil. Kč je 
alokovaná na pokrytí podpory polytechnického vzdělávání ve školách jiných zřizovatelů, 

http://www.csicr.cz/
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a to prostřednictvím dotačního fondu Královéhradeckého kraje administrovaného odborem 
regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
V rámci příspěvkových organizací kraje, tj. středních škol zřizovaných Královéhradeckým 
krajem, je v roce 2018 podporováno níže uvedené:  

 nákup polytechnických stavebnic, experimentálních sad, komponent modulárních 

měřících systémů – modernizace a doplnění vybavení odborných učeben,   

 proškolení pedagogických pracovníků, bude-li žádoucí s ohledem na pořízené vybavení 

dle předchozího bodu, 

 polytechnické kroužky pro žáky základních a středních škol – mzdové prostředky 

pedagogů a materiál pro jejich zabezpečení, 

 nákup vybavení na podporu rozvoje digitálního vzdělávání ve školách – tato aktivita je 

zařazena nově, odbor školství se snaží zachytit  případný zájem škol o tuto oblast.  

Související úprava rozpočtu bude součástí  1. změny rozpočtu kraje, předkládané 
Zastupitelstvu KHK v březnu. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:      14 

Proti:      0 
Zdržel se:     0   

 
USNESENÍ VVZ/11/137/2018 
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 5 

Seznámení s návrhem přidělení mimořádných účelových příspěvků (MUP) na provoz 
příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem v oblasti sportu, 
volnočasových aktivit, vzdělávání, regionálních soutěží a prevence rizikového chování v roce 
2018  
 

Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady k tomuto bodu.  
Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Svatavu Odlovou k představení tématu.  

Mgr. Svatava Odlová uvedla, že na mimořádné účelové prostředky (MUP) pro příspěvkové 

organizace zřizované Královéhradeckým krajem v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 

vzdělávání, regionálních soutěží a prevence rizikového chování je v rozpočtu kraje pro rok 

2018 alokována částka 1.934.000,- Kč. 

 
Upozornila přítomné, že v loňském roce nedošlo k dočerpání finančních prostředků,                       
a to ve výši 1.285.600,- Kč. Nyní tedy odbor školství žádá o převedení této částky na navýšení 
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MUP pro rok 2018; tento návrh bude předmětem jednání Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje dne 26. 3. 2018; na tomtéž jednání bude také projednáván návrh přidělení MUP 
jednotlivým školám. 
 
 
Odbor školství připravil tedy návrh rozdělení finančních prostředků ve dvou variantách, a to:  

- ve Variantě č. 1, která řeší částku dle v současnosti schváleného rozpočtu KHK na rok 

2018, tj. 1.934.000,- Kč, a  

- ve Variantě č. 2, která pracuje s částkou s již zapracovaným navýšením, tj. 3.219.600,- 

Kč. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:     13  

Proti:     0 
Zdržel se:    0    

 
USNESENÍ VVZ/11/138/2018 
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 sportu, volnočasových 
aktivit, vzdělávání, regionálních soutěží a prevence rizikového chování v roce 2018 
 

 
 

 

K bodu 6 

Návrh členů hodnotících komisí a dalších přizvaných kompetentních osob a návrh termínů 
jednání hodnotících komisí dotačních oblastí prevence rizikového chování a vzdělávání 
 

Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady k tomuto bodu.  
Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Danu Komorovou k podání podrobnějších informací. 
Mgr. Dana Komorová velmi stručně shrnula obecné informace a zásady pro dotační oblasti 
Prevence rizikového chování a Vzdělávání;  dále uvedla, že program s názvem Etická výchova 
ve školách (18SMV06) bude předložen ke schválení na jednání zastupitelstva dne 26. 3. 2018. 
Zmínila rovněž podmínky pro složení hodnotícího orgánu upravené v článku „Hodnocení 
žádostí o dotaci“.  
 
Poté bylo přistoupeno ke stanovení počtu členů komise, jejich výběru a stanovení termínu 
a  času zahájení jednání hodnotící komise. 
 
U dotačního programu Prevence rizikového chování (18SMP01) byl navržen termín jednání 
hodnotící komise na středu 14. 3. 2018 od 13:00 hodin; komise byla navržena 5členná 
ve složení: Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Edita Vaňková, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa 
Šormová (jako předsedkyně hodnotící komise) a Ing. Jaroslav Kostelníček.  
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V rámci dotačního programu Vzdělávání (8SMVU1) byl stanoven termín jednání hodnotící 
komise na středu 16. 5. 2018 od 13:00 hodin; komise byla navržena 5členná ve složení: 
Mgr.  Martina Berdychová, Mgr. Táňa Šormová (jako předsedkyně hodnotící komise), 
Mgr. Petr Hamáček, PhDr. Michal Vávra a Mgr. Petr Vysuček. 
Dále bylo dohodnuto, že složení komise pro dotační program Vzdělávání bude funkční také 
pro dotační program Etická výchova ve školách (18SMV06). Dotační program Etická výchova 
ve školách bude řešen v rámci dotační oblasti Vzdělávání a jeho vyhlášení je teprve plánováno 
v návaznosti na projednání v zastupitelstvu kraje dne 26. 3. 201. Termín a čas zahájení jednání 
hodnotící komise bude řešen následně. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:     14  

Proti:     0 
             Zdržel se:    0  

 
USNESENÍ VVZ/11/139/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 termín jednání hodnotící komise pro dotační programy v dotační oblasti Prevence 
rizikového chování dne 14. 3. 2018 od 13:00 hodin a počet členů komise stanovený na 5 
 

II. navrhuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radě Královéhradeckého kraje hodnotící komisi v tomto složení: 
 

Předsedkyně komise Mgr. Táňa Šormová 

Člen komise Ing. Jaroslav Kostelníček 

Člen komise RNDr. Věra Svatošová 

Člen komise Mgr. Edita Vaňková 

Radní odpovědný za danou oblast Mgr. Martina Berdychová 

 
Náhradníci: nebyli stanoveni 
 
Přizvání kompetentních osob  
 

Vedoucí odboru Mgr. Ivana Kudrnáčová 

Vedoucí oddělení krajských dotací Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

Vedoucí odd. primárního a zájmového vzdělávání Mgr. Svatava Odlová 

Administrátorka dotačních programů  Mgr. Dana Komorová 

Odborný garant dotačních  Mgr. Dita Kosová 
 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:     14  

Proti:     0 
Zdržel se:    0    
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USNESENÍ VVZ/11/140/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 termín jednání hodnotící komise pro  dotační program 18SMVU1 dne 16. 5. 2018 
od 13:00 hodin a počet členů komise pro dotační programy v dotační oblasti Vzdělávání 
stanovený na 5 

II. navrhuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radě Královéhradeckého kraje hodnotící komisi v tomto složení: 
 

Předsedkyně komise Mgr. Táňa Šormová 

Člen komise Mgr. Petr Hamáček 

Člen komise PhDr. Michal Vávra 

Člen komise Mgr. Petr Vysuček 

Radní odpovědný za danou oblast Mgr. Martina Berdychová 

 
Náhradníci: nebyli stanoveni 
 
Přizvání kompetentních osob  
 

Vedoucí odboru  Mgr. Ivana Kudrnáčová 

Vedoucí oddělení krajských dotací Ing. Bc. Miroslav Mejstřík,DiS. 

Vedoucí odd. primárního a zájmového vzdělávání Mgr. Svatava Odlová 

Administrátorka dotačních programů  Mgr. Dana Komorová 

Odborný garant dot. programu 18SMVU1 - pro účel 1  Mgr. Iveta Lukešová 

Odborný garant dot. programu 18SMVU1 - pro účel 2 Mgr. Martina Svatoňová 

Odborný garant dotačního programu 18SMV06 Mgr. Dita Kosová 
 

 

 

 

K bodu 7 

Návrh dotačního programu 18SMV06 s názvem Etická výchova ve školách pro rok 2018 

 
Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady k tomuto bodu.  
Předsedkyně výboru vyzvala opět Mgr. Danu Komorovou k podání informací.  

Mgr. Dana Komorová v souladu se Statutem Dotačního fondu Královéhradeckého kraje a se 

Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje a v návaznosti 

na Radou Královéhradeckého kraje schválený Projekt etického vzdělávání Královéhradeckého 

kraje pro období 2018 – 2020, předložila a krátce představila návrh dotačního programu 

18SMV06 s názvem Etická výchova ve školách pro rok 2018. 
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Diskutující: 

Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Táňa Šormová  

Mgr. Svatava Odlová 

 

Někteří ze členů výboru diskutovali nad propojením dotačního programu na odbor sociálních 

věcí.  

 
Při projednávání tohoto bodu výbor opustila Mgr. Jana Berkovcová. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:      12 

Proti:      0 
Zdržel se:     1 

 
 
USNESENÍ VVZ/11/141/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 dotační program 18SMV06 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podmínky dotačního programu 
18SMV06 

 

 

 

K bodu 8 

Poskytnutí dotací na individuální účel I 
 
Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady k jednotlivým žádostem (viz níže 
- informace uvedené v tabulce). 
Předsedkyně výboru přizvala Ing. Petru Teplou, ekonomku odboru kanceláře hejtmana. 
 
Ing. Petra Teplá krátce představila jednotlivé žádosti: 

č. IČO žadatel projekt účel požadavek 

1 22892354 
Česká strojnická 
společnost Hradec 
Králové z.s. 

Odborná poradenská 
a vzdělávací činnost 
v oboru strojírenství 

Finanční zajištění spolku a financování 
jednotlivých aktivit 

27 000 Kč 

2 63080575 ABF, a.s. 
Soutěžní přehlídka 
stavebních řemesel 
SUSO 

doprava + cestovné - náklady na palivo / 
ubytování - soutěžící, porota, organizátor / 
stravné - soutěžící, porota / pojištění - soutěžící / 
pronájem - výstavní plochy / PR komunikace a 
moderace / parkování soutěžících / mzdové 
náklady - porota, administrativní a pomocné 
práce / technické služby / přívod elektrické 
energie, přívod vody, vysokozdvih, výtah, 
připojení internet, úklid, pronájem 
kontejneru / propagace - výroba nosičů, tisk, 

91 410 Kč 
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fotografie / ceny soutěžícím / produkční náklady 
/ materiál / nářadí 

3 26552655 

Sdružení rodičů 
a přátel dětí a školy 
při Jiráskově gymnáziu 
v Náchodě, zapsaný 
spolek 

Badatelská chemie 
a biologie 

Mobilní chemicko – biologická laboratoř se 
skládá ze dvou částí: 1. Experimentální souprava 
– bezpečné chemikálie (například soda, oleje, 
ocet, vodní sklo, roztoky, chemické látky a prvky 
atd.) a laboratorní pomůcky (nádoby, ochranné 
pomůcky, alobal, písek atd.); 2. IT souprava – NTB 
včetně software. 

30 200 Kč 

4 03678059 
Česká hlava PROJEKT 
z.ú. 

Machři roku 2018 

úhrada nákladů na realizace akce (příprava 
tiskových podkladů, pronájem inventáře, 
produkční práce, materiál do soutěží, pronájem 
techniky, apod.) 

50 000 Kč 

5 62692755 
Základní škola, Hradec 
Králové, tř. SNP 694 

Škola v přírodě 
pro žáky ZŠ 
na Zakarpatské 
Ukrajině 

Autobusová doprava žáků ZŠ a doprovodu 
do dané oblasti. 

88 000 Kč 

6 06.02.1974 
Mgr. Martin Paleček 
Ph.D. 

Účast na workshopu 
"FUTURE DIRECTIONS 
ON THE EVOLUTION 
OF RITUALS, BELIEFS 
AND RELIGIOUS 
MINDS" 

Dotaci chci využít na úhradu cesty, 
konferenčního poplatku a ubytování. 

13 136 Kč 

 
 
Diskutující:  
Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Robert Novák, Mgr. Táňa 
Šormová, PhDr. Michal Vávra 
Mgr. Martina Berdychová, Ing. Petra Teplá 
 
Členové výboru diskutovali nad omezenými informacemi, na základě kterých mají rozhodovat 
o jednotlivých žádostech. Žádost č. 5 Základní školy, Hradec Králové, tř. SNP 694; IČ: 62692755, 
ve výši 88 000 Kč na projekt s názvem „Škola v přírodě pro žáky ZŠ na Zakarpatské Ukrajině“ 
se členům výboru svým námětem jevila jako velmi zajímavá, nicméně došli k závěru, že se 
nejedná o dotaci na zvláštní účel a žadatel měl možnost tuto žádost podat v běžném krajském 
dotačním programu. S výjimkou žádosti č. 5 byly výše uvedené žádosti vzaty na vědomí.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:     12  

Proti:     0 
Zdržel se:    1 

 
USNESENÍ VVZ/11/142/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 

 

 

 

předložené žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel k poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací na individuální účely, které budou hrazeny z kapitoly 18                        
– zastupitelstvo kraje na rok 2018, s výjimkou žádosti č. 5 Základní školy, Hradec 
Králové, tř. SNP 694; IČ: 62692755, ve výši 88 000 Kč na projekt s názvem „Škola 
v přírodě pro žáky ZŠ na Zakarpatské Ukrajině“ 
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č. IČO žadatel projekt účel požadavek 

1 22892354 

Česká 
strojnická 
společnost 
Hradec 
Králové z.s. 

Odborná 
poradenská 
a vzdělávací 
činnost 
v oboru 
strojírenství 

Finanční zajištění spolku 
a financování jednotlivých aktivit 

27 000 Kč 

2 63080575 ABF, a.s. 

Soutěžní 
přehlídka 
stavebních 
řemesel 
SUSO 

doprava + cestovné - náklady 
na palivo / ubytování - soutěžící, 
porota, organizátor / stravné - 
soutěžící, porota / pojištění - 
soutěžící / pronájem - výstavní 
plochy / PR komunikace 
a moderace / parkování 
soutěžících / mzdové náklady - 
porota, administrativní 
a pomocné práce / technické 
služby / přívod elektrické energie, 
přívod vody, vysokozdvih, výtah, 
připojení internet, úklid, 
pronájem 
kontejneru / propagace - výroba 
nosičů, tisk, fotografie / ceny 
soutěžícím / produkční náklady / 
materiál / nářadí 

91 410 Kč 

3 26552655 

Sdružení 
rodičů a přátel 
dětí a školy 
při Jiráskově 
gymnáziu v 
Náchodě, 
zapsaný 
spolek 

Badatelská 
chemie 
a biologie 

Mobilní chemicko – biologická 
laboratoř se skládá ze dvou částí: 
1. Experimentální souprava – 
bezpečné chemikálie (například 
soda, oleje, ocet, vodní sklo, 
roztoky, chemické látky a prvky 
atd.) a laboratorní pomůcky 
(nádoby, ochranné pomůcky, 
alobal, písek atd.); 2. IT souprava 
– NTB včetně software. 

30 200 Kč 

4 03678059 
Česká hlava 
PROJEKT z.ú. 

Machři roku 
2018 

úhrada nákladů na realizace akce 
(příprava tiskových podkladů, 
pronájem inventáře, produkční 
práce, materiál do soutěží, 
pronájem techniky, apod.) 

50 000 Kč 

6 06.02.1974 
Mgr. Martin 
Paleček Ph.D. 

Účast na 
workshopu 
"FUTURE 
DIRECTIONS 
ON THE 
EVOLUTION 
OF RITUALS, 
BELIEFS AND 
RELIGIOUS 
MINDS" 

Dotaci chci využít na úhradu 
cesty, konferenčního poplatku 
a ubytování. 

13 136 Kč 
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K bodu 9 

Poskytnutí dotací na individuální účel II 
 
Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady k jednotlivým žádostem (viz níže 
- informace uvedené v tabulce). 
Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Petra Kamenického k představení žádostí o dotaci 
na individuální účel.  
Mgr. Petr Kamenický krátce představil předložené žádosti o dotaci na individuální účel a uvedl, 
že zde jsou prezentovány žádosti nad 200 000 Kč, které podléhají schválení Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje.  
 

žadatel projekt účel požadavek 
stanovisko 
odboru RG 

Asociace pro 
mládež, vědu 
a techniku 
AMAVET, z. s. 

Program vytváření 
a rozvíjení zájmu 
žáků o vědecké 
a technické obory 
v Královéhradeckém 
kraji 

Na organizování seminářů pro ředitele 
základních a středních škol v kraji 
k získání jejich zájmu přihlásit školu 
do programu 
Na organizování metodických 
seminářů pro zástupce přihlášených 
škol 
Na tisk, rozmnožování a distribuci 
metodických materiálů 
Na cestovné pro lektory 
Na náklady spojené se zakládáním 
školních mechatronických klubů 
v nejméně 10 školách v kraji 
Na publicitu programu, vytvoření 
a provoz speciálních webových stránek 

400 000 Kč 
pro projekt není 
vhodný krajský 

dotační program 

Biskupství 
královéhradecké 

Zřízení učeben 
a laboratoří 
při biskupském 
gymnáziu v Hradci 
Králové 

rekonstrukce budovy v ulici Jana Koziny 
čp. 1237 (tzv. Kostka) v těsné blízkosti 
budovy Biskupského gymnázia 
Bohuslava Balbína a jejich vzájemné 
bezbariérové propojení spojovacím 
krčkem, zřízení čtyř učeben pro výuku 
přírodovědných a polytechnických 
předmětů 

15 000 000 Kč 
pro projekt není 
vhodný krajský 

dotační program 

město Nové Město 
nad Metují 

Přístavba tělocvičny 
u ZŠ Komenského, 
Nové Město nad 
Metují 

řešení nevyhovujícího stavu stávající 
tělocvičny při Základní škole 
Komenského v Novém Městě n. M., 
která svými rozměry a kapacitou 
nesplňuje hygienické, prostorové ani 
kapacitní požadavky 

5 000 000 Kč 

pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

První soukromé 
jazykové 
gymnázium Hradec 
Králové spol. s r.o. 

Oprava fasády 
budovy školy 

škola obdržela od Královéhradeckého 
kraje dotaci na opravu fasády školy, 
z důvodu zdržení s realizací opravy 
dotaci vrátila, nyní je již znovu možné 
opravu realizovat 

300 000 Kč 

pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

 
 
Diskutující: 
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 
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Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Svatava Odlová, Ing. Václav 
Jarkovský 
 
Následně se rozvinula diskuze nad omezenými informacemi, na základě kterých mají členové 
výboru rozhodovat o jednotlivých žádostech. S ohledem na fakt, že výbor je poradní orgán 
zastupitelstva, navrhli členové výboru vyjádřit svá doporučení postupně k jednotlivým 
žádostem. V rámci diskuze rovněž zaznělo, že podpora by měla být cílena především 
na příspěvkové organizace kraje či projektové žádosti menších měst a obcí, neboť se jedná 
o finance poskytované z krajského rozpočtu.  
 
Předsedkyně výboru dala hlasovat. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:       8 

Proti:     1 
Zdržel se:    4 

 
USNESENÍ VVZ/11/143/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individuální hlasování o každé jednotlivé, níže uvedené, žádosti o dotaci na individuální 
účel: 
 

žadatel projekt účel požadavek 

Asociace pro 
mládež, vědu 
a techniku 
AMAVET, z. s. 

Program vytváření 
a rozvíjení zájmu 
žáků o vědecké 
a technické obory 
v Královéhradecké
m kraji 

Na organizování seminářů pro ředitele 
základních a středních škol v kraji 
k získání jejich zájmu přihlásit školu 
do programu 
Na organizování metodických 
seminářů pro zástupce přihlášených 
škol 
Na tisk, rozmnožování a distribuci 
metodických materiálů                                                                 
Na cestovné pro lektory 
Na náklady spojené se zakládáním 
školních mechatronických klubů 
v nejméně 10 školách v kraji 
Na publicitu programu, vytvoření 
a provoz speciálních webových stránek 

400 000 Kč 

Biskupství 
královéhradecké 

Zřízení učeben 
a laboratoří 
při biskupském 
gymnáziu v Hradci 
Králové 

rekonstrukce budovy v ulici Jana Koziny 
čp. 1237 (tzv. Kostka) v těsné blízkosti 
budovy Biskupského gymnázia 
Bohuslava Balbína a jejich vzájemné 
bezbariérové propojení spojovacím 
krčkem, zřízení čtyř učeben pro výuku 
přírodovědných a polytechnických 
předmětů 

15 000 000 Kč 
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žadatel projekt účel požadavek 

město Nové Město 
nad Metují 

Přístavba tělocvičny 
u ZŠ Komenského, 
Nové Město nad 
Metují 

řešení nevyhovujícího stavu stávající 
tělocvičny při Základní škole 
Komenského v Novém Městě n. M., 
která svými rozměry a kapacitou 
nesplňuje hygienické, prostorové ani 
kapacitní požadavky 

5 000 000 Kč 

První soukromé 
jazykové 
gymnázium Hradec 
Králové spol. s r.o. 

Oprava fasády 
budovy školy 

škola obdržela od Královéhradeckého 
kraje dotaci na opravu fasády školy, 
z důvodu zdržení s realizací opravy 
dotaci vrátila, nyní je již znovu možné 
opravu realizovat 

300 000 Kč 

 

 
 
 
 
Předsedkyně výboru dala následně hlasovat o jednotlivých projektových žádostech postupně 
dle předloženého návrhu. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:        0 

Proti:      2 
Zdržel se:   10 

 
NÁVRH USNESENÍ  
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

níže uvedenou žádost: 
žadatel projekt účel požadavek 

Asociace pro 
mládež, vědu 
a techniku 
AMAVET, z. s. 

Program vytváření 
a rozvíjení zájmu žáků 
o vědecké a technické 
obory 
v Královéhradeckém 
kraji 

Na organizování seminářů pro ředitele 
základních a středních škol v kraji 
k získání jejich zájmu přihlásit školu 
do programu 
Na organizování metodických seminářů 
pro zástupce přihlášených škol 
Na tisk, rozmnožování a distribuci 
metodických materiálů 
Na cestovné pro lektory 
Na náklady spojené se zakládáním 
školních mechatronických klubů 
v nejméně 10 školách 
v kraji 
Na publicitu programu, vytvoření 
a  provoz speciálních webových stránek 

400 000 Kč 

 

II. doporučuje 

 

 

 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelové dotace 
na individuální účel na níže uvedený projekt, na který budou uvolněny finanční prostředky 
v rámci I. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018:  
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žadatel projekt účel požadavek 

Asociace pro 
mládež, vědu 
a techniku 
AMAVET, z. s. 

Program vytváření 
a rozvíjení zájmu 
žáků o vědecké 
a technické obory 
v Královéhradeckém 
kraji 

Na organizování seminářů pro ředitele 
základních a středních škol v kraji 
k získání jejich zájmu přihlásit školu 
do programu 
Na organizování metodických seminářů 
pro zástupce přihlášených škol 
Na tisk, rozmnožování a distribuci 
metodických materiálů 
Na cestovné pro lektory 
Na náklady spojené se zakládáním 
školních mechatronických klubů 
v nejméně 10 školách 
v kraji 
Na publicitu programu, vytvoření 
a provoz speciálních webových stránek 

400 000 Kč 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:       0 

Proti:     7 
Zdržel se:    6 

 

NÁVRH USNESENÍ  
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 

 

 

 

 

 

 

 

níže uvedenou žádost 
žadatel projekt účel požadavek 

Biskupství 
královéhradecké 

Zřízení učeben 
a laboratoří 
při biskupském 
gymnáziu v Hradci 
Králové 

rekonstrukce budovy v ulici Jana Koziny 
čp. 1237 (tzv. Kostka) v těsné blízkosti 
budovy Biskupského gymnázia 
Bohuslava Balbína a jejich vzájemné 
bezbariérové propojení spojovacím 
krčkem, zřízení čtyř učeben pro výuku 
přírodovědných a polytechnických 
předmětů 

15 000 000 Kč 

 

II. doporučuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelové dotace 
na individuální účel na níže uvedený projekt, na který budou uvolněny finanční prostředky 
v rámci I. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018:  

 žadatel projekt účel požadavek 

Biskupství 
královéhradecké 

Zřízení učeben 
a laboratoří 
při biskupském 
gymnáziu v Hradci 
Králové 

rekonstrukce budovy v ulici Jana Koziny 
čp. 1237 (tzv. Kostka) v těsné blízkosti 
budovy Biskupského gymnázia 
Bohuslava Balbína a jejich vzájemné 
bezbariérové propojení spojovacím 
krčkem, zřízení čtyř učeben pro výuku 
přírodovědných a polytechnických 
předmětů 

15 000 000 Kč 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
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Předsedkyně dala hlasovat nejprve o protinávrhu: 
Návrh – hlasovat o předloženém protinávrhu usnesení 
Hlasování: Pro:       7 

Proti:     0 
Zdržel se:    6 

 
NÁVRH USNESENÍ  
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 

 

 

 

 

 

níže uvedenou žádost 
žadatel projekt účel požadavek 

město Nové Město 
nad Metují 

Přístavba tělocvičny 
u ZŠ Komenského, 
Nové Město 
nad Metují 

řešení nevyhovujícího stavu stávající 
tělocvičny při Základní škole Komenského 
v Novém Městě n. M., která svými rozměry 
a kapacitou nesplňuje hygienické, 
prostorové ani kapacitní požadavky 

5 000 000 Kč 

 

II. doporučuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelové dotace 
na individuální účel na níže uvedený projekt, na který budou uvolněny finanční prostředky 
v rámci I. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to v ponížené částce 
1 000 000 Kč:  

žadatel projekt účel 
upravený návrh 

požadavku 

město Nové Město 
nad Metují 

Přístavba 
tělocvičny u ZŠ 
Komenského, 
Nové Město nad 
Metují 

řešení nevyhovujícího stavu stávající 
tělocvičny při Základní škole 
Komenského v Novém Městě n. M., 
která svými rozměry a kapacitou 
nesplňuje hygienické, prostorové ani 
kapacitní požadavky 

1 000 000 Kč 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 
Následně dala předsedkyně hlasovat o původním návrhu. 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:       0 

Proti:     0 
Zdržel se:  13 

 
NÁVRH USNESENÍ  
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 

 

 

 

 

 

níže uvedenou žádost 
žadatel projekt účel požadavek 

město Nové Město 
nad Metují 

Přístavba tělocvičny 
u ZŠ Komenského, 
Nové Město 
nad Metují 

řešení nevyhovujícího stavu stávající 
tělocvičny při Základní škole Komenského 
v Novém Městě n. M., která svými rozměry 
a kapacitou nesplňuje hygienické, 
prostorové ani kapacitní požadavky 

5 000 000 Kč 
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II. doporučuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelové dotace 
na individuální účel na níže uvedený projekt, na který budou uvolněny finanční prostředky 
v rámci I. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018:  

žadatel projekt účel požadavek 

město Nové Město 
nad Metují 

Přístavba tělocvičny 
u ZŠ Komenského, 
Nové Město 
nad Metují 

řešení nevyhovujícího stavu stávající 
tělocvičny při Základní škole Komenského 
v Novém Městě n. M., která svými rozměry 
a kapacitou nesplňuje hygienické, 
prostorové ani kapacitní požadavky 

5 000 000 Kč 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:       0 

Proti:     5 
Zdržel se:    8 

 
NÁVRH USNESENÍ  
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 

 

 

 

 

 

níže uvedenou žádost 
žadatel projekt účel požadavek 

První soukromé 
jazykové 
gymnázium Hradec 
Králové spol. s r.o. 

Oprava fasády 
budovy školy 

škola obdržela od Královéhradeckého 
kraje dotaci na opravu fasády školy, 
z důvodu zdržení s realizací opravy dotaci 
vrátila, nyní je již znovu možné opravu 
realizovat 

300 000 Kč 

 

II. doporučuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelové dotace 
na individuální účel na níže uvedený projekt, na který budou uvolněny finanční prostředky 
v rámci I. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018:  

žadatel projekt účel požadavek 

První soukromé 
jazykové 
gymnázium Hradec 
Králové spol. s r.o. 

Oprava fasády 
budovy školy 

škola obdržela od Královéhradeckého 
kraje dotaci na opravu fasády školy, 
z důvodu zdržení s realizací opravy dotaci 
vrátila, nyní je již znovu možné opravu 
realizovat 

300 000 Kč 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
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K bodu 10 

Stanovené hodnoty PHmax 
 
Ze strany Mgr. Roberta Nováka vzešel požadavek na zaslání stanoviska našich škol ke 
stanoveným hodnotám PHmax na MŠMT.  
 
Diskutující: 
Mgr. Robert Novák, Mgr. Táňa Šormová,  
Mgr. Martina Berdychová, Ing. Markéta Cermanová 
 
Paní náměstkyně, Mgr. Martina Berdychová zmínila, že toto téma je velmi diskutováno také 
na setkáních Asociace krajů České republiky.   
 
Mgr. Táňa Šormová požádala paní náměstkyni, zda by bylo z její strany možné podat informace 
na zasedání zastupitelstva a požádat o podpůrné stanovisko Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, které by následně bylo postoupeno Parlamentu České republiky.  
 
 

 

K bodu 11 

Různé, diskuze, závěr 
 
 
Ing. Jaroslav Kostelníček vznesl dotaz na aktuální stav vyšších odborných škol 
v Královéhradeckém kraji, neboť celorepublikový úbytek vyšších odborných škol v posledních 
letech je v důsledku široké nabídky vysokoškolského vzdělávání poměrně znatelný. 
 
 
Diskutující:  
Mgr. Martina Berdychová, Ing. Václav Jarkovský 
 
V rámci diskuze zaznělo, že v současné době kraj podporuje návrat oboru vzdělání 
Diplomovaná dětská sestra a Tlumočnictví českého znakového jazyka. Ostatní obory vzdělání 
na vyšších odborných školách na školách přirozeně krystalizují a fungují dle zájmu 
potencionálních uchazečů a přijatých studentů.  
Předsedkyně výboru zdůraznila nutnost mlčenlivosti o podkladových materiálech, které jsou 
určeny k projednávání na jednotlivých jednáních výboru.  
 
Diskutující: 
Ing. Jiří Franc, Ing. Jaroslav Kostelníček, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Petr 
Vysuček 
Mgr. Martina Berdychová 
 
V rámci diskuze bylo zdůrazněno, že je třeba, aby členové výboru měli možnost seznámit se 
s finálními verzemi materiálů, které jsou následně postoupeny k projednání na zasedáních 
zastupitelstva. Pokud členové výboru operují s pracovními verzemi materiálů, je třeba tento 
fakt respektovat a k materiálům přistupovat skutečně jako k pracovním podkladům. Při práci 
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s materiály je důležité si uvědomit účel a cílovou skupinu, které jsou materiály určeny 
s ohledem na skutečnost, že jednání výboru jsou na rozdíl od jednání zastupitelstva neveřejná. 
 
Členové výboru jsou tedy žádáni o korektní nakládání s informacemi. 
 
 
 
Předsedkyně výboru vyzvala členy k dalším podnětům k diskuzi. 
 
Další podněty ze stany členů výboru nevzešly. 
 
Všechny body programu byly vyčerpány.  
 
Předsedkyně výboru upozornila členy na další, v pořadí již 12., jednání výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost, které se bude konat v pondělí dne 5. 3. 2018 od 13:00 hodin 
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, v zasedací místnosti Karla Poláčka               
9-1.905.   
 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast.  
 
 
Jedenácté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno 
v 15:45 hodin dne 12. 2. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………….. 
Mgr. Edita Vaňková       Mgr. Robert Novák 
předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
Dne 20. 2. 2018 zapsala:  Jindra Smejkalová 


