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  Z á p i s 

 

ze 4. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. dubna 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. Petr Kmoch, Ing. Zdeněk Kraus, 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, Mgr. Věra Žižková 

Omluveni: Mgr. Pavel Káňa 

Tajemnice: Naděžda Pozlerová 

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

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

(omluven), Mgr. Ladislav Groh (omluven), Ing. Růžena Ryglová (omluvena), Josef 

Čepelka, Ing. Vladimír Soběslav, Jaromír Kříž, Luboš Langhammer 

Nepřítomni:  Libor Dvořák 

 

 

 

Program: 

 

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

účasti hostů na jednání 

2. Problematika snížení FRIM středních škol v roce 2013 a dalších, systém financování 

údržby, investic a rekonstrukcí škol a školských zařízení 

3. Seznámení s novým stavebnicovým systémem Merkur Education pro podporu technického 

vzdělávání v základních a středních školách  

4. Zpráva o rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2013 v působnosti Královéhradeckého 

kraje 

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

6. 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 Ing. Vladimíra Soběslava 

na jednání výboru a p. Jaromíra Kříže a p. Luboše Langhammera při projednávání bodu č. 3. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/4/26/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání dle předloženého návrhu a účast přizvaných hostů 

 

 předseda výboru navrhnul Mgr. Petra Kmocha jako ověřovatele zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/4/27/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Petra Kmocha jako ověřovatele zápisu 

 

 

 

 

K bodu 2 

Problematika snížení FRIM středních škol v roce 2013 a dalších, systém financování údržby, 

investic a rekonstrukcí škol a školských zařízení 

 

 Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru KÚ, informoval zúčastněné o vývoji 

disponibilních zdrojů kraje, o vývoji daňových výnosů kraje, o principech a souvislostech 

na základě kterých bylo rozhodnuto o výši odvodu z investičních fondů od roku 2013 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/4/28/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 zprávu Ing. Vladimíra Soběslava k problematice financování provozu a investic v oblasti 

školství 

 

 

 

 

K bodu 3 

Seznámení s novým stavebnicovým systémem Merkur Education pro podporu technického 

vzdělávání v základních a středních školách  
 

 Jaromír Kříž, zástupce společnosti Merkur toys s.r.o. Police nad Metují, podal informace 

o společnosti, která patří k předním výrobcům hraček.  Představil konstrukční stavebnicový 

systém MERKUR pro výuku technických předmětů na základních a středních školách 

a vysokých školách technického zaměření  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/4/29/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci zástupce společnosti Merkur toys s.r.o., Police nad Metují o využitelnosti jejich 

produktů ve výuce na různých typech škol 

 

 

 

 

K bodu 4 

Zpráva o rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2013 v působnosti Královéhradeckého 

kraje 

Členům VVVZ byla zaslána v elektronické podobě „Zpráva o rozpisu rozpočtu přímých NIV 

pro rok 2013 v působnosti Královéhradeckého kraje“ a souhrnná tabulka požadavků organizací 

na dofinancování rozpočtu r. 2013 a návrhy pokrytí.  

 

 Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení OŠ KÚ 

 informace o rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2013 byla členům výboru zaslána 

k seznámení (Zastupitelstvu KHK je rozpis předkládán na vědomí)  

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předalo v lednu 2013 našemu kraji ukazatele 

rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení zřízených obcemi a krajem 

pro rok 2013 v celkové výši 4.299.489 tis. Kč 

 odkazy na související klíčové materiály jsou uvedeny ve zprávě 

 u organizací zřízených KHK byl projednán rozpis rozpočtu se všemi, kteří o to požádali 

(36 příspěvkových organizací) 

 přehled úprav u krajských organizací je obsažen v zaslaném tabulkovém přehledu 

 u organizací zřízených obcemi byly dopady normativně propočteného rozpočtu 

vyhodnoceny, projednány a odsouhlaseny prostřednictvím oboru školství obcí s rozšířenou 

působností 

 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/4/30/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 zprávu o rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2013 školám a školským 

zařízením v působnosti Královéhradeckého kraje 
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K bodu 5 

Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

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

a školských zařízení – stanovisko kraje dle § 147 odst. 1 písm. q) školského zákona 

 

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

žádosti Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy pro tělesně postižené, Janské 

Lázně, Obchodní 282 o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2013. 

Požadují navýšení počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 

z 24 na 30. Škola je zřízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a vzdělává žáky 

s tělesným postižením a kombinovaným postižením 
  

 předseda výboru – v tomto oboru se vzdělávají žáci s těžkým postižením 
 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/4/31/2013 
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. 2013 

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, 

Obchodní 282 

 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 78-62-C/02 Praktická 

škola dvouletá z 24 na 30 

 

 

 

 

K bodu 6 

Různé, diskuze, závěr 

 předseda výboru  

 tajemnice výboru na základě usnesení VVZ/3/24/2013 zajistila předání informačního 

materiálu (zpráva Mgr. Horáka a informace Bc. Kučery) na organizační oddělení KÚ, 

který bude předán členům Zastupitelstva KHK před zasedáním dne 29. 4. 2013 

 

 Mgr. Táňa Šormová, členka Rady KHK 

 podala další informace o připravovaném slučování Střední průmyslové školy, Hradec 

Králové, Hradecká a Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec 

Králové, Hradební 1029 

 dnes v 17:00 hodin se uskuteční další jednání, na které pozvala ředitele škol, vedení škol 

a členy školských rad obou škol 

 návrh na sloučení škol bude předložen ke schválení Zastupitelstvu KHK dne 29. 4. 2013 

 navrhovaný název sloučeného subjektu je: Střední průmyslová škola, Střední odborná 

škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 

 dle sdělení ředitelky odboru legislativy a exekutivního servisu MŠMT je možná i varianta: 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Hradec Králové 
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 předseda výboru vznesl dotaz ohledně vyřízení petic, které se týkají sloučení škol 

 

 Mgr. Táňa Šormová 

 petice byly vyřízeny 

 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

byly také vyřízeny 

 

 Mgr. Martin Horák, ředitel Krajské pobočky v Hradci Králové Úřadu práce ČR, požádal, aby 

odbor školství KÚ informoval ředitele škol, kteří žádají o stanovisko úřadu práce ohledně 

zápisu nového oboru vzdělání do rejstříku škol a školských zařízení, zasílali žádost přímo na 

něho  

 

 Ing. Anna Maclová informovala o festivalu sociálních služeb, který se bude konat v pátek 7. 6. 

2013 
 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 15:45 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 16. 5. 2013 v zasedací místnosti KÚ 

Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Mgr. Petr Kmoch 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 

V Hradci Králové dne 24. 4. 2013 

 

……………………………..... 

 podpis 


