
  Vážená paní náměstkyně, jak vnímáte spolupráci  
s Centrem investic, rozvoje a inovací? 

Krajské školství v posledních letech spolupracuje s 
CIRI poměrně intenzivně, což je ku prospěchu rozvoje 
vzdělávací soustavy v kraji, zároveň však existuje pro-
stor pro zlepšení a rozšíření spolupráce.

Tu vnímám i v oblasti tzv. měkkých projektů, inovací ve 
vzdělávání a zadávání veřejných zakázek jednotlivých 
škol. Administrativa a úkoly pro ředitele škol přibývají. 
Současně po školách vyžadujeme, aby maximálně vy-
užívaly dotačních výzev a na to jim často síly nestačí. 
A tady vidím prostor pro další rozvoj a rozšíření spolu-
práce s CIRI.

Milí čtenáři, 
prázdniny skončily, žáci a studenti nastoupili do škol 
a začal nový školní rok. Aby to učitelům před tabulí i 
studentům v lavicích šlo co nejlépe, snaží se Králové-
hradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje 
a inovací, co nejvíce investovat do budov a vybavení 
krajských škol. Naše Centrum se aktivně podílí i na dal-
ších projektech, které souvisí se vzděláváním v našem 
kraji.  

V této oblasti intenzivně spolupracujeme s náměstkyní 
hejtmana Královéhradeckého kraje, zodpovědnou za 
oblast školství, kultury a sportu, Martinou Berdycho-
vou. S paní náměstkyní však nespolupracujeme pouze 
v oblasti školství, ale rovněž v oblasti kultury. Více sdělí 
sama paní náměstkyně, neboť toto číslo zpravodaje je 
věnováno právě její gesci. 

Za sebe mohu říci, že spolupráce s paní náměstky-
ní funguje velmi dobře, a jsem za to velmi rád. O tom 
svědčí mimo jiné i to, že objem dotačních prostředků 
investovaných do krajských škol v posledním období 
přesahuje částku půl miliardy korun. Nezanedbatelné 
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jsou také investice v oblasti kultury. Rád bych zdůraznil 
projekt rekonstrukce a přístavby Gayerových kasáren, 
kde jsme nedávno obdrželi rozhodnutí o poskytnutí do-
tace, která je předpokládána ve výši přes 210 milionů 
korun.

Lukáš Korych,
ředitel Centra investic, rozvoje a inovací

Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého  
kraje (zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje)
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V současné době se celorepublikově klade velký 
důraz na profesní přípravu s ohledem na ekono-
mický rozvoj a vývoj trhu práce. Jak se toto téma 
odráží ve spolupráci s CIRI? 

V oblasti řízení středních škol, které jsou převážně na-
šimi příspěvkovými organizacemi, vystupuje do popře-
dí problematika odborného vzdělávání. Protože věříme 
v efektivitu propojení teorie s praxí, spolupracujeme se 
společností Trexima, která nám pomáhá při zavádě-
ní prvků duálního vzdělávání. CIRI pro nás vyhledává 
vhodné firmy, které by se mohly do této iniciativy zapo-
jit, a propojuje tak jednotlivé školy s výrobní a podnika-
telskou sférou.

Na financování oprav, rekonstrukcí a přístaveb našich 
škol a budov, které k nim patří, využíváme možnosti 
žádat o dotace především z Integrovaného regionální-
ho operačního programu. CIRI se v tomto směru po-
dílí na zajištění komplexního dotačního managementu 
u jednotlivých projektů. K nejvýznamnějším z těchto 
projektů patří například Modernizace cvičné stáje pro 
skot na Zemědělské akademii a Gymnáziu v Hořicích 
za více než 91 milionů korun nebo projekt Nástavba 
dílen na Střední  průmyslové škole, Střední odborné 
škole a Středním odborném učilišti, Hradec Králové za 

49 milionů korun. Počet projektů z Integrovaného regi-
onálního operačního programu, které byly v tomto roce 
ukončeny nebo stále probíhají, dosahuje 24, a celko-
vá částka čerpaných finančních prostředků překračuje 
500 milionů korun.  

Integrovaný regionální operační program jistě není 
jediným operačním programem, ze kterého se dá 
zkvalitňovat školství v našem kraji. Využívá kraj na-
příklad dotace, které jsou poskytovány v návaznos-
ti na oblast životního prostředí, zejména ve vztahu 
k energetickým úsporám škol?

CIRI s námi spolupracuje i na projektech podpořených 
z Operačního programu Životní prostředí, jejich před-
mětem je převážně snížení energetické náročnosti bu-
dov. Nejrozsáhlejším aktuálně realizovaným projektem 
je zateplení Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře 
Králové nad Labem v hodnotě vyšší než 46 milionů ko-
run. Celková výše finanční podpory  na tento projekt je 
více než 20 milionů korun.

Naše Centrum se zabývá i přípravou veřejných za-
kázek pro Královéhradecký kraj a jeho organizace.  
Týká se to i veřejných zakázek ve vaší gesci?

Ano, i tuto pomoc CIRI využíváme a velmi vítáme. Je 
nutné upřesnit, ža tato pomoc se netýká jen zpracová-
vání podkladů pro veřejné zakázky, ale i dalšího průbě-
hu jejich realizace. Jedním z příkladů je kompletní admi-
nistrace výběrového řízení na 60 interaktivních učeben 
na podporu přírodovědného vzdělávání v základních 
a středních školách na území kraje. Hodnota veřejné 
zakázky se blížila 10 milionům korun a její součástí byl 
nákup softwaru, obrazovek pro jeho promítání, počíta-
čů pro jeho ovládání a výsuvného tabulového systému, 
který se s hardwarem účelně doplňuje. Projekt byl spo-
lufinancován z operačního programu Výzkum, vývoj  

Cvičné stáje v Hořicích (zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje)

Nové vybavení na České lesnické akademii v Trutnově (Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje)

Modernizované laboratoře a počítačové učebny na Střední průmy-
slové škole kamenické a sochařské v Hořicích (zdroj: Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje)
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a vzdělávání v rámci projektu Implementace Krajského 
akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém 
kraji. 

CIRI pro nás například připravilo veřejnou zakázku 
na nákup stavebnic pro budoucí prvňáčky, která byla 
už zrealizovaná a na konci července jsme podepsali 
smlouvu s vítězným uchazečem. Myslím, že prvňáčci 
se opravdu mají na co těšit, protože se ve škole určitě 
nudit nebudou a velmi ráda jsem tyto stavebnice žá-
kům v jejich první školní den předala. 

Spolupráce s CIRI ale jistě není jenom o projektech 
a veřejných zakázkách, že?

To jistě ne. Odbor školství aktivně realizuje s CIRI i kon-
cepční práci. Jsme zapojeni do Paktu zaměstnanos-
ti, kde spolupracujeme na přípravě Strategie rozvoje 
KHK 2021+ (v pracovních skupinách  Zaměstnanost, 
Vzdělávání a Výzkum, vývoj a podnikání působí jak za-
městnanci odboru školství, tak ředitelé krajských škol), 
Strategie zaměstnanosti KHK a Strategie investičních 
příležitostí. Podílíme se také na realizaci projektu “Do 
praxe bez bariér“, který je zaměřen na žáky speciál-

Radost z nové stavebnice (zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje)

ních škol a jejich orientaci na chráněném trhu práce, 
přičemž tento projekt je spolufinancován z Operační-
ho programu Zaměstnanost a administruje ho právě 
CIRI. Jeho součástí jsou série exkurzí, na které mo-
hou navazovat  pracovní tréninky a následně odborné 
praxe ve firmách, kde žáci mohou vidět, že je možné 
být zaměstnán i s postižením a dokonce spolupraco-
vat s kolegy bez handicapu. Projekt pozitivně hodnotí 
jak sami žáci a jejich rodiče, tak také firmy, které po 
absolvovaných stážích žákům nabízejí pracovní místa. 
Královéhradecký kraj je prvním regionem, který realizu-
je projekt tohoto druhu. 

Součástí RIS3 strategie Královéhradeckého kraje je 
projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvo-
je vzdělávání v Královéhradeckém kraji, který realizuje 
odbor školství v partnerství s Krajskou hospodářskou 
komorou, Pedagogicko-psychologickou poradnou  
a Speciálně pedagogickým centrem, Školským zaří-
zením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  
a 16 hlavními partnerskými školami. 

Podílíme se na projektu Smart Akcelerátor, zaměřeném 
na rozvoj inovačního prostředí a na tvorbě koncepce 
Královéhradecký kraj - Chytrý region po roce 2020, 
kde bychom zejména chtěli rozšiřovat prostor pro ob-
last vzdělávání. 

Jaké společné úkoly a výzvy jsou před námi? 

Existuje ještě celá řada „společných“ projektů CIRI  
a  odboru školství, které je potřeba dále rozvíjet. Jed-
ním z nich je i energetický management budov kraj-
ských škol, který bychom rádi oživili a rozšířili. Plánů 
na spolupráci v budoucnosti máme mnoho, doufáme  
v pomoc CIRI při podávání projektových žádostí do vý-
zev operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
nebo Inovace ve vzdělávání, umíme si představit podíl 
CIRI i na našich aktivitách, při nichž pro školy získává-
me inspiraci ze zahraničí, především z Finska. Na tom-
to místě bych ráda zmínila, že se nám podařilo vyslat 
asi největší skupinu pedagogů (40 ze středních a 41 
ze základních škol) z České republiky na krátkodobou 
stáž do Finska. S nimi i nadále pracujeme, připravuje-
me (nejen) pro ně vzdělávání na využívání inovativních 

Stavebnice pro prvňáky (zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého  
kraje)
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metod vyučování a formativního hodnocení, motivační 
setkání, konference. 

V rámci připravovaného projektu Implementace Kraj-
ského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhra-
deckém kraji II plánujeme nákup vybavení pro základní 
i střední školy v kraji, především hardwaru a výukového 
softwaru, protože jedním z pilířů rozvoje vzdělávání pro 
nás je rozvoj a podpora digitalizace vzdělávání. Jako 
první kraj jsme se stali členem České národní koalice 
pro digitální pracovní místa (DigiKoalice) – budeme po-
třebovat vytvořit koncepci digitálního vzdělávání a jeho 
rozvoje. 

Protože usilujeme o zkvalitnění celého systému vzdě-
lávání v kraji, chceme rozšiřovat nebo prohlubovat 
spolupráci a součinnost nejenom s CIRI, ale i s dalšími 
subjekty, například s Univerzitou Hradec Králové, se 
zřizovateli základních a mateřských škol, s podnikatel-
skou sférou. I tady vidíme prostor pro zapojení CIRI do 
našich aktivit.

Ve Vaší gesci je kromě školství i kultura a s ní souvi-
sející kulturní organizace. Co zajímavého se v této 
oblasti událo v poslední době, či co zajímavého se 
teprve chystá, samozřejmě s ohledem na spoluprá-
ci s CIRI? 

Velkou radost mám v poslední době hlavně ze dvou 
projektů. Konečně se podařilo podepsat smlouvy  
s vítěznou firmou, která bude rekonstruovat pevnost 
Dobrošov. Královéhradecký kraj hodlá do pevnosti in-
vestovat více jak 94 milionů korun. Velkou část pokryje 
prostřednictvím dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu, která bude činit 65,5 milionu 
korun. Kromě stavebních úprav zahrnuje tento projekt i 
obnovu stávající expozice a rozšíření o nové v nadzem-
ních objektech pevnosti. Vznikne také moderní bezba-

riérové návštěvnické centrum se sociálním, technickým  
a technologickým zázemím pevnosti. 

Tím druhým projektem je SMARTmuzeum, který pro-
mění Gayerova kasárna na moderní a reprezentativní 
muzejní kampus a centrum kultury přímo v centru měs-
ta. Rekonstrukce za 280 milionů korun včetně DPH se 
začně realizovat v polovině září a potrvá až do roku 
2021. Na výsledek se už opravdu velmi těším. 

Moc ráda bych ale zmínila ještě jedno téma, které se 
kultury přímo týká, ale veřejnosti ještě není příliš známé. 
Jedná se o kultutní a kreativní průmysl (KKP) v Králové-
hradeckém kraji. Jistě o něm, pod tímto názvem, slyšel 
málokdo, ačkoliv se s ním většina z nás téměř neustále 
setkává. 

Co vše si tedy můžeme pod tímto názvem  
představit?

Ačkoliv je pojem kulturních a kreativních průmyslů 
(někdy se používá též termín odvětví) v poslední době 
skloňován odborníky poměrně často, lidem mimo tuto 
problematiku je ne vždy jasné, o čem je řeč. 

Jedná se o ty oblasti tvůrčích činností člověka, kde 
díky invenci a kreativnímu přístupu vzniká přidaná hod-
nota. Ta může být ekonomická i společenská. Pro lepší 
představu jmenujme alespoň základní odvětví, která 
sem patří: architektura, archivy, knihovny a muzea, 
umělecká řemesla, audiovizuální odvětví (například ki-
nematografie, televize, videohry a multimédia), hmotné 
a nehmotné kulturní dědictví, design (včetně módního 
návrhářství), festivaly, hudba, literatura, scénická umě-
ní, knihy a vydavatelská činnost, rozhlas a výtvarné 
umění/trh s uměním. 

Výše zmíněná odvětví se rychle rozvíjí a stávají se zdro-
jem výrazného ekonomického příjmu a oblastí s velkým 
potencionálem z hlediska zaměstnanosti obyvatel.

www.proinovace.cz (zdroj: CIRI)

Workshop o finském školství (zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje)


