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  Z á p i s 

 

z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 

Karla Čapka 9-N2.903 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské 

náměstí 1245 

 

Přítomni: Ing. Jiří Franc, Mgr. Vladimír Blažej, Mgr. Lenka Borovičková, Josef Dušek, 

Mgr. Pavel Káňa, Mgr. Petr Kmoch, Mgr. Libuše Livňanská, Ing. Anna Maclová, 

Mgr. Bohumil Orel, Jiří Říha, Aleš Svoboda, Pavel Škoda, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., 

PhDr. Michal Vávra, Mgr. Hana Žatečková 

Omluveni: Ing. Zdeněk Kraus, Mgr. Věra Žižková 

Tajemnice: Naděžda Pozlerová 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Miloš 

Kosina, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák (omluven), Bc. Bořek 

Kučera (omluven), Mgr. Ladislav Groh (omluven), Libor Dvořák, Ing. Růžena 

Ryglová, Josef Čepelka, Bc. Tereza Kocurová 

Nepřítomni: 
 

 

Program: 

 

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

účasti hostů na jednání 

2. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení  

3. Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267 – rozšíření doplňkové činnosti 

4. Informace o změnách v oblasti multilicenční nabídky programového vybavení firmy 

Microsoft pro školy 

5. Různé, diskuze, závěr  

 

 

K bodu 1 

Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení 

účasti hostů na jednání  

 

Jednání zahájil a řídil předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje Ing. Jiří Franc, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že výbor je 

způsobilý se usnášet.  

Předseda výboru seznámil s programem jednání a vyzval členy výboru k jeho doplnění. Nebyl 

podán návrh na doplnění programu. Dále navrhl schválit přítomnost na jednání výboru Bc. Terezy 

Kocurové, vedoucí oddělení sociální práce, prevence a sociálně právní ochrany KÚ, 

při projednávání bodu č. 3. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/5/32/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání dle předloženého návrhu a účast Bc. Terezy Kocurové při projednávání bodu 

č. 3  
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 předseda výboru navrhnul Mgr. Pavla Káňu jako ověřovatele zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/5/33/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Pavla Káňu jako ověřovatele zápisu 

 

 

 

 

K bodu 2 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení  

Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál: „Žádosti o zápis změny v rejstříku škol 

a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj“ a před jednáním výboru byla členům 

předána žádost Odborného učiliště a Praktické školy, Hořice, Havlíčkova 54 o zápis změny 

v rejstříku škol a školských zařízení  

 

 Mgr. Miloš Kosina, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, 

okomentoval žádost Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, 

Trutnov, Procházkova 303 (dále jen škola). Škola požádala o zvýšení nejvyššího 

povoleného počtu žáků v 1. ročníku v oboru vzdělání dle RVP 53-41-M/01 Zdravotnický 

asistent v dálkové formě vzdělávání z 30 na 34. Dále pak seznámil se žádostí Odborného 

učiliště a Praktické školy, Hořice, Havlíčkova 54, ve které žádají o zvýšení nejvyššího 

povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 41-51-E/01 Zemědělské práce (denní 

forma vzdělávání) z 21 na 24 a v 1. ročníku ze 7 na 8 žáků 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/5/34/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 s účinností od 1. 9. 2013 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v 1. ročníku v oboru vzdělání dle RVP  53-

41-M/01 Zdravotnický asistent (dálková forma vzdělávání) z 30 na 34 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/5/35/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 s účinností od 1. 9. 2013 

Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 41-51-E/01 

Zemědělské práce (denní forma vzdělávání) z 21 na 24 a v 1. ročníku ze 7 na 8 žáků 

 

 

K bodu 3 

Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267 – rozšíření doplňkové činnosti 

Členům VVVZ byl zaslán materiál v elektronické podobě „Dětský domov a školní jídelna, 

Nechanice, Hrádecká 267 – rozšíření doplňkové činnosti 

  

 Naděžda Pozlerová, referentka oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, 

informovala o žádosti ředitele Dětského domova a školní jídelny, Nechanice, Hrádecká 

267 (dále jen „Dětský domov Nechanice“), o vydání dodatku ke zřizovací listině z důvodu 

záměru provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V Dětském domově 

v Nechanicích bylo provedeno šetření za účasti radních Mgr. Šormové a PaedDr. Lukáška, 

vedoucího sociálního odboru Ing. Mgr. Vitvara a vedoucí oddělení sociální práce, 

prevence a sociálně právní ochrany Bc. Kocurové a ti doporučili zřízení tohoto zařízení.  

Činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bude ve zřizovací listině uvedena 

v doplňkové činnosti. V hlavní činnosti nebude proto, že se nejedná o školské zařízení a je 

nutné tuto činnost účetně oddělit od činností ostatních – jedná se o finanční prostředky 

rezortu sociálního, nikoli školství.  

 

Návrh dodatku bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 

17. června 2013 s tím, že se doplní čl. 8 Doplňková činnost o odstavec: 

„Dále zřizovatel povoluje provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů“. 

 

 Bc. Tereza Kocurová, vedoucí oddělení sociální práce, prevence a sociálně právní ochrany 

KÚ, sdělila, že nejdříve musí zřizovatel Dětskému domovu Nechanice schválit dodatek 

ke zřizovací listině, kterým bude povoleno provozování zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Následně bude Dětským domovem Nechanice předložena odboru 

sociálních věcí KÚ žádost včetně všech požadovaných příloh o vydání rozhodnutí 

o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. Provozování zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc je možné pouze na základě rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-

právní ochrany. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/5/36/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267 s účinností od 1. 10. 

2013 

 

 

 

 

K bodu 4 

Informace o změnách v oblasti multilicenční nabídky programového vybavení firmy 

Microsoft pro školy 

Členům VVVZ byla zaslána v elektronické podobě informace o změnách v oblasti multilicenční 

nabídky programového vybavení firmy Microsoft pro školy 

 

 Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení OŠ KÚ 
 seznámil s aktuální změnou v oblasti multilicenčních nákupů programového vybavení 

Microsoft pro školy 

 v únoru 2013 uzavřela rámcovou smlouvu CZESHA na republikové úrovni, která umožňuje 

zajistit programové vybavení i pro naše školy levněji, než prostřednictvím dosavadní 

smlouvy Královéhradeckého kraje 

 k uzavření nezbytné prováděcí smlouvy bude pověřena Střední škola informatiky a služeb, 

Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069  
 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/5/37/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci o změnách v oblasti poskytování multilicencí programového vybavení Microsoft 

pro školy pro období od 1. 8. 2013 

 

 

 

K bodu 5 

Různé, diskuze, závěr 

 předseda VVVZ 

 pan Škoda požádal odbor školství KÚ o zpracování přehledového materiálu (počty žáků 

1. ročníků podle oborů vzdělání, škol, atd. dle stavu k 30. 9. 2012) 
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 pokud bude člen výboru požadovat zpracovat materiály odborem školství KÚ, měl by 

být tento požadavek projednán ve výboru pro VVZ 

 

 JUDr. Šulcová, vedoucí odboru školství KÚ 

 informovala o kompetencích výboru a členů zastupitelstva dle zákona o krajích 

 požádala o změnu termínu červnového jednání výboru pro VVZ na pozdější termín 

z důvodu projednávání návrhů změn v rejstříku škol a školských zařízení 

 

 předseda navrhnul termín 6. jednání VVVZ na čtvrtek 27. 6. 2013 od 14:00 hodin 

 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/5/38/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 změnu termínu 6. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje na čtvrtek 27. 6. 2013 od 14:00 hodin 

 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 14:40 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 27. 6. 2013 v zasedací místnosti KÚ 

Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Mgr. Pavel Káňa 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 

V Hradci Králové dne 21. 5. 2013 

 

……………………………..... 

 podpis 


