
Zápis ze zasedání KPMKK, z. s. ze dne 19. 4. 2022 
 

Výroční zasedání – Začátek v 15:10 

V 15:10 zahájil předseda KPMKK Pavel Wagenknecht výroční zasedání spolku. Přivítal 

přítomné delegáty a představil program výročního zasedání. Zasedání bylo označeno za 

usnášeníschopné, byla splněna podmínka nadpoloviční účasti. 

Zapisovatelem byla navržena Iveta Karousová, koordinátorka. Ověřovatelem zápisu navržen 

Jakub Slivko. 

Hlasování:  

Pro – 9 / proti – 0 / zdržel se – 0 Zapisovatel a ověřovatel zápisu byli jmenováni. 

 

Schválení programu zasedání 

Hlasování:  

Pro – 9 / proti – 0 / zdržel se – 0  Program byl přijat beze změny. 

 

Bod 1: Zřízení a ustanovení volební komise 

Předseda spolku vyzval přítomné k přihlášení do volební komise pro volbu nového člena 

předsednictva. Na základě diskuze, ze které vyplynulo, že nikdo z přítomných nemá aktuálně 

ambice kandidovat ve volbách a volby tudíž nebudou v době výročního zasedání konány, 

navrhl předseda zrušení tohoto bodu programu a zároveň bodu Volba člena předsednictva.  

Návrh: Odložení volby předsednictva na příští schůzi 

Hlasování: 

Pro – 9 / proti – 0 / zdržel se – 0 Návrh byl přijat 

 

Poté byla vyhlášena pauza, během které měli delegáti možnost zapsat se do stálých komisí 

spolku. každý delegát může být členem nejvýše dvou stálých komisí. Jedná se o: 

- Stálou komisi pro vnitřní záležitosti spolku 

- Stálou komisi pro finance 

- Stálou komisi pro kulturu 

- Stálou komisi pro vzdělávání 

- Stálou komisi pro sport 

Jednání komise pro finance bylo svoláno od 16:00. 

 



Bod 2: Návrh na úpravu stanov (tisk č. 18/2022) 

Publikace byla určena k projednání stálým komisím, které ale až do výroční schůze nebyly 

zřízeny, tudíž byla otázka projednání nerelevantní. Předseda představil zásadní body úpravy 

stanov a otevřel diskuzi. 

Dotaz: Proč je členství omezeno věkem 15 let? 

Odpověď: Není omezeno, pouze zájemci do 15 let musí přiložit souhlas zákonného zástupce. 

Je to s ohledem na shromažďování osobních údajů, nutnost dojíždět na zasedání atd. 

Návrh: Nastavit jako spodní hranici pro členství minimálně 8. třídu. 

Odpověď: Spodní hranice není nutná, protože každou přihlášku posuzuje předsednictvo 

individuálně a posuzuje zralost kandidáta. Někteří žáci základních škol jsou i v nižších 

ročnících velmi zralí a uvědomělí, a tudíž mají možnost do krajského parlamentu vstoupit. 

Předseda ukončil rozpravu a vyzval přítomné k hlasování o návrhu v původním znění. 

Hlasování: 

Pro – 9 / proti – 0 / zdržel se – 0  Návrh byl přijat 

 

Předseda navrhnul vyřazení dalších bodů výročního zasedání a jejich odročení na následující 

setkání. 

Pro – 9 / proti – 0 / zdržel se – 0 Návrh byl přijat 

 

15:40 bylo výroční zasedání ukončeno a vyhlášena pauza, během které došlo k prvnímu 

zasedání stálé komise pro finance. 

 

Řádné zasedání – Začátek v 16:20 

Úvodní body 

1) Předseda přivítal delegáty, poděkoval jim za účast a označil zasedání za usnášeníschopné. 

Představil program jednání. Na úvod přednesl proslov o aktuálním stavu krajského 

parlamentu. 

 

Záležitosti zásadní povahy 

2) Výstupy z diskuze o talentových centrech 

Na základě výzvy od náměstka hejtmana pro oblast školství pana Arnošta Štěpánka byli 

členové parlamentu osloveni s možností podílet se na vzniku talentových center. Cílem 

talentových center je propojit talentované žáky a studenty v kraji a umožnit se jim vzdělávat 

se v oblastech nad rámec své školní výuky.  



Členové parlamentu vytvoří souhrnný dokument nápadů a doporučení, který bude následně 

předán panu náměstkovi jako soubor podnětů pro tvorbu talentových center. 

 

3) Rozšíření zastoupení v organizaci 

Předseda vyzval delegáty k síťování na svých školách a mezi dalšími školami s cílem rozšířit 

členskou základnu. Byla představena aktivita, kterou zatím spolek vyvinul s ohledem na svou 

propagaci, zejména představení KPMKK na krajském setkání ředitelů středních škol. 

 

4) Informace o fungování stálých komisí 

Předseda vyzval členy stálých komisí, aby v dohledné době zorganizovali ustavující zasedání. 

Před konáním zasedání KPMKK se sešla stálá komise pro finance, ostatní stálé komise teprve 

svou činnost zahájí. 

 

Návrhy usnesení 

5) Návrh usnesení o stanovení působnosti stálých komisí (tisk č. 17/2022) 

Hlasování: 

Pro – 9 / proti – 0 / zdržel se – 0  Návrh byl přijat 

 

6) Návrh usnesení o doporučeních k úpravám vzdělávání na území Královéhradeckého kraje 

(tisk č. 11/2022) 

Přerušený bod z minulého zasedání, kdy bylo rozhodnuto o odložení projednávání na nebližší 

zasedání z důvodu absence navrhovatele Pavla Wagenknechta. Navrhovatel představil svůj 

záměr a jeho jednotlivé body. Na základě doporučení koordinátora navrhnul postoupit tento 

dokument stálé komisi pro vzdělávání. 

Hlasování: 

Pro – 9 / proti – 0 / zdržel se – 0  Dokument postoupen stálé komisi pro vzdělávání 

 

7) Návrh usnesení o určení orgánu, který projednává odvolání vůči rozhodnutí koordinátora 

(tisk č. 13/2022) 

Na základě návrhu bude odvolání vůči rozhodnutí koordinátora projednávat stálá komise pro 

vnitřní záležitosti spolku. 

Hlasování: 

Pro – 8 / proti – 0 / zdržel se – 1  Návrh byl přijat 

 



8) Návrh usnesení o seznamu spolupracujících organizací (tisk č. 19/2022) 

Dochází pouze ke změně oficiálního jména jedné ze spolupracujících organizací. 

Hlasování: 

Pro – 9 / proti – 0 / zdržel se – 0  Návrh byl přijat 

 

9) Návrh usnesení o materiálech pro jednání zasedání a o publikacích spolku (tisk č. 21/2022) 

Návrh obsahuje drobné úpravy, aby zasílání podkladů a zveřejňování publikací probíhalo 

v souladu se stanovami a jednacím řádem spolku.  

Doplňující návrh: Publikace se budou delegátům zasílat elektronicky na kontakty, které 

poskytnou předsedovi spolku.  

Hlasování: 

Pro – 9 / proti – 0 / zdržel se – 0  Návrh byl přijat 

 

10) Návrh usnesení, kterým se předsednictvo zmocňuje k vydání určitých vnitřních předpisů 

(tisk č. 20/2022) 

Hlasování: 

Pro – 9 / proti – 0 / zdržel se – 0  Návrh byl přijat 

 

Akce a diskuze 

11) Návrhy na akce a diskuze krajského parlamentu 

Petr Kosejk informoval o připravovaném charitativním běhu, který proběhne v červnu 

v Hradci Králové. Pozvánka bude distribuována středním a základním školám v Hradci 

Králové a okolí ve spolupráci s Krajským úřadem a Místním akčním plánem. 

 

Rozpočtové návrhy 

12) Informace o plnění rozpočtu a hospodaření spolku 

Jakub Slivko přednesl zprávu o stavu financí. Koordinátorka informovala o aktuálním stavu 

žádosti o dotaci na organizaci charitativního běhu, žádost byla podána a evidována, 

k projednání v Zastupitelstvu kraje dojde 2. května. 

 

13) Návrh usnesení k hospodaření spolku (tisk č. 23/2022) 

Pavel Wagenknecht a Jakub Slivko přednesli výstupy z jednání stálé komise pro finance, 

která dokument projednala a doporučuje ho schválit. 



Hlasování: 

Pro – 9 / proti – 0 / zdržel se – 0  Návrh byl přijat 

 

14) Návrh změny rozpočtu spolku 

Hlasování: 

Pro – 8 / proti – 0 / zdržel se – 1  Návrh byl přijat 

 

 

Žádosti a informace 

Koordinátorka představila projekt KAP (Krajský akční plán rozvoje vzdělávání), jehož 

výstupem by měl být střednědobý plán vzdělávání na území Královéhradeckého kraje. 

Aktuálně probíhá sběr informací z terénu a mapování stavu vzdělávání. Členové spolku byli 

vyzváni k on-line připomínkování SWOT analýz a budou nadále mít možnost podílet se na 

vzniku dokumentu. 

Předsednictvo informovalo o činnosti zmocněnce pro vztahy s veřejností a o zrušení dočasné 

komise pro revizi stanov, jejíž činnost byla ukončena. Informovalo také o spolupráci s Českou 

středoškolskou unií a Parlamentem dětí a mládeže ČR. 

Delegáti byli seznámeni s možností zúčastnit se letního výjezdního setkání, které se bude 

konat v Horním Maršově. Jedná se o vícedenní akci pořádanou Centrem ekologické výchovy 

Sever. Členové spolku budou průběžně informováni o aktuálním vývoji, včetně chystaného 

programu a podmínek účasti. 

Bod Informace o nedostatcích vysokoškolského vzdělávání byl přeskočen z důvodu 

nepřítomnosti předkladatele. 

 

Diskuzní body 

Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

 

Zasedání bylo v 17:50 ukončeno. Příští zasedání se bude konat v druhé polovině května, 

termín bude včas upřesněn s ohledem na probíhající maturitní zkoušky. 


