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  Z á p i s 

 

z 6. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 27. června 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 

Karla Poláčka 9-P1.905 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, Ing. Zdeněk Kraus, Ing. Anna Maclová, 

Mgr. Bohumil Orel, Pavel Škoda, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Hana Žatečková, 

Mgr. Věra Žižková 

Omluveni: Mgr. Libuše Livňanská, Aleš Svoboda, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., Jiří Říha 

Tajemnice: Naděžda Pozlerová 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Radmila Šulcová (omluvena), Ing. Václav Jarkovský, 

Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák, 

Mgr. Ladislav Groh, Ing. Růžena Ryglová, Josef Čepelka, Bc. Ondřej Knotek 

Nepřítomni: Bc. Bořek Kučera, Libor Dvořák 

 

Program: 

 

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

účasti hostů na jednání 

2. Podmínky dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování na rok 

2014 

3. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2013 

4. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2014 

5. Příprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2014 

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 na jednání výboru 

Bc. Ondřeje Knotka, referenta oddělení krajských dotací KÚ, při projednávání bodu č. 2. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/6/39/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání dle předloženého návrhu a účast Bc. Ondřeje Knotka při projednávání bodu 

č. 2  
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 předseda výboru navrhnul Ing. Annu Maclovou jako ověřovatele zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/6/40/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Ing. Annu Maclovou jako ověřovatelku zápisu 

 

 

 

 

K bodu 2 

Podmínky dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování na rok 

2014 

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály:  

 důvodová zpráva 

 podmínky dotačních programů: 14SMP01, 14SMP02, 14SMP03 a 14SMP04 

 

 Bc. Ondřej Knotek, referent oddělení krajských dotací KÚ, podal informaci o změnách 

v dotačních programech v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování na rok 2014, 

především o sloučení programu na prevenci rizikového chování s programem zdravá škola. 

Dále seznámil s předpokládaným objemem finančních prostředků na výše uvedené programy. 

Výše finančních prostředků zůstává stejná jako v roce 2013. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/6/41/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 Podmínky dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování na rok 

2014 a doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit ve znění přílohy 

s termínem vyhlášení výzvy 13. ledna 2014 až 19. února 2014 

 

 

 

K bodu 3 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2013 

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

a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj od 1. 9. 2013“ 

  

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

žádostmi Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 

(zvýšení kapacity vyšší odborné školy a zápis akreditovaného vzdělávacího programu 63-41-
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N/22 Účetnictví a daně v kombinované formě vzdělávání); Mateřské školy speciální, Trutnov, 

Na Struze 124 (zvýšení počtu stravovaných ve školní jídelně) a Střední průmyslové školy, 

střední odborné školy a středního odborného učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 

(zápis místa poskytovaného vzdělávání v Rychnově nad Kněžnou). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/6/42/2013 
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 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 

- zvýšení kapacity vyšší odborné školy z 90 na 160 studentů 

- zápis akreditovaného vzdělávacího programu 63-41-N/22 Účetnictví a daně 

(kombinovaná forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 70 studentů 

 

Mateřská škola speciální, Trutnov, Na Struze 124 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně ze 100 na 115 

 

Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město 

nad Metují, Školní 1377 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u střední školy na adrese: 

Staré nám. 51, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  

 

 

 

 

K bodu 4 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2014 

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

a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj od 1. 9. 2014“ + přehledná tabulka 

požadovaných změn v rejstříku škol a školských zařízení 

 

 Mgr. Miloš Kosina okomentoval 20 žádostí o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

od 1. 9. 2014, které předložily právnické osoby: 
1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

2. Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 

3. Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice 

4. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 

5. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 

6. Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 

7. Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 

8. Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 

9. Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují 

10. Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 

11. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 

12. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 
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13. Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 

14. Gymnázium, Broumov, Hradební 218 

15. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 

16. Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město 

nad Metují, Školní 1377 

17. Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

18. Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 

19. Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a aklimatizační 

techniky, Kostelec nad Orlicí 

20. Základní škola, Dobruška, Opočenská 116 

 

 Mgr. Kosina zodpověděl dotazy členů výboru ohledně požadovaných změn v rejstříku škol 

a školských zařízení 

 Mgr. Šormová, členka Rady KHK, informovala o jednání, které iniciovala VEBA Broumov 

 

 

Žádosti č. 1 – 12 se týkají snížení kapacity střední školy, oborů vzdělání a výmazu oborů, které 

jsou zapsány jako obory dobíhající v rejstříku škol a školských zařízení.  
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/6/43/2013 
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. 2014 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

- snížení kapacity střední školy z 912 na 800 žáků 

- výmaz oborů vzdělání:  

23-45-M/004 Silniční doprava 

23-61-H/001 Lakýrník 

26-57-H/001 Autoelektrikář 

36-57-H/001 Malíř 

37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy 

39-41-L/001 Autotronik 

39-41-L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov 

 

Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 

- snížení kapacity střední školy z 480 na 360 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 29-53-H/01 Pekař 

(denní forma vzdělávání) z 90 na 60 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 29-54-H/01 Cukrář 

(denní forma vzdělávání) ze 100 na 80 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 65-51-H/01 Kuchař 

- číšník (denní forma vzdělávání) z 270 na 120 žáků a v 1. ročníku z 90 na 40 žáků 

- snížení kapacity domova mládeže ze 42 na 36 lůžek 

 

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice 

- snížení kapacity střední školy z 1158 na 880 žáků 
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- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 66-51-H/01 

Prodavač (denní forma vzdělávání) v 1. ročníku z 90 na 30 žáků a nejvyššího 

povoleného počtu žáků v oboru z 255 na 93 žáků 

- výmaz oborů vzdělání: 

66-51-H/004 Prodavač – smíšené zboží 

66-51-H/005 Prodavač – elektrotechnické zboží 

66-51-H/006 Prodavač – drogistické zboží 

64-41-L/51 Podnikání 

64-41-L/524 Podnikání 

 

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 

- snížení kapacity střední školy z 536 na 502 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-41-K/41 

Gymnázium (denní forma vzdělávání) ze 166 na 132 žáků 

 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 

- snížení kapacity střední školy z 975 na 700 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 18-20-M/01 

Informační technologie (denní forma vzdělávání) z 376 na 240 žáků a v 1. ročníku z 94 

na 68 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 23-41-M/01 

Strojírenství (denní forma vzdělávání) z 240 na 180 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 26-41-M/01 

Elektrotechnika (denní forma vzdělávání) z 240 na 180 žáků  

 

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 

- výmaz oborů vzdělání:  

79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné 

79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné 

 

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197  

- snížení kapacity domova mládeže z 92 na 66 lůžek 

- snížení kapacity školní jídelny z 500 na 350 stravovaných 

 

Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285  

- snížení kapacity střední školy z 600 na 450 žáků 

- snížení kapacity domova mládeže ze 132 na 110 lůžek  

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 34-53-

H/01 Reprodukční grafik (denní forma vzdělávání) ze 7 na 14 žáků 

 

Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují 

- snížení kapacity střední školy ze 400 na 300 žáků 

- snížení kapacity domova mládeže ze 79 na 50 lůžek 

 

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 

- snížení kapacity střední školy z 960 na 750 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 18-20-M/01 

Informační technologie (denní forma vzdělávání) z 264 na 150 žáků a v 1. ročníku z 66 

na 34 žáků 

 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 29-53-H/01 Pekař 

(denní forma vzdělávání) z 60 na 36 žáků a v 1. ročníku z 20 na 12 žáků 
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- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 29-54-H/01 Cukrář 

(denní forma vzdělávání) z 80 na 72 žáky a v 1. ročníku z 27 na 24 žáky 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 33-56-H/01 Truhlář 

(denní forma vzdělávání) ze 180 na 72 žáky a v 1. ročníku z 60 na 24 žáky 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 36-52-H/01 

Instalatér (denní forma vzdělávání) ze 75 na 72 žáky a v 1. ročníku z 25 na 24 žáky 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 36-64-H/01 Tesař 

(denní forma vzdělávání) z 80 na 72 žáky a v 1. ročníku z 27 na 24 žáky 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 36-67-H/01 Zedník 

(denní forma vzdělávání) z 80 na 72 žáky a v 1. ročníku z 27 na 24 žáky 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 37-51-H/01 

Manipulant poštovního provozu a přepravy (denní forma vzdělávání) ze 102 na 72 

žáky a v 1. ročníku z 34 na 24 žáky 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 65-51-H/01 Kuchař 

- číšník (denní forma vzdělávání) z 340 na 180 žáky a v 1. ročníku ze 114 na 60 žáků 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 

- snížení kapacity střední školy z 520 na 270 žáků 

- výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u střední školy 

na adrese Pražská 1343, 543 01 Vrchlabí 

 

 

O žádostech č. 13 – 20 se hlasovalo jednotlivě.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení (č. 13) 

 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/6/44/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. nedoporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

s účinností od 1. 9. 2014 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 66-51-H/01 

Prodavač (denní forma vzdělávání) z 315 na 102 žáky a v 1. ročníku ze 102 na 34 žáky 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 66-52-H/01 Aranžér 

(denní forma vzdělávání) z 90 na 45 žáků a v 1. ročníku z 30 na 15 žáků 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 45 žáků 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 82-51-H/05 Vlásenkář a maskér (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 45 žáků 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení (č. 14) 

 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 3 

 

USNESENÍ VVZ/6/45/2013 
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. 2014 

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-41-K/41 

Gymnázium (denní forma vzdělávání) ze 136 na 124 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-41-K/81 

Gymnázium (denní forma vzdělávání) z 264 na 248 žáků 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 75-41-M/01 Sociální činnost (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 100 žáků 

- změna názvu právnické osoby vykonávající činnost školy na Gymnázium a Střední 

odborná škola, Broumov 

 

II. nedoporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

s účinností od 1. 9. 2014 

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 100 žáků 

- zvýšení kapacity střední školy ze 400 na 572 žáky 

 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení (č. 15) 

 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/6/46/2013 
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. 2014 

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 31-57-H/01  Výrobce textilií (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 45 žáků a v 1. ročníku 15 žáků 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení (č. 16) 

 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 

 

USNESENÍ VVZ/6/47/2013 
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. 2014 

Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město 

nad Metují, Školní 1377 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oborů vzdělání dle RVP: 

23-41-M/01 Strojírenství z 240 na 120 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač ze 108 na 48 

23-56-H/01 Obráběč kovů z 96 na 48 

65-41-L/01 Gastronomie z 200 na 120 

65-51-H/01  Kuchař-číšník ze 126 na 90 

- výmaz oborů vzdělání dle RVP: 

23-52-H/01 Nástrojař, 26-57-H/01 Autoelektrikář, 33-59-H/01 Čalouník, 36-52-H/01 

Instalatér, 66-41-L/01 Obchodník, 66-51-H/01 Prodavač 

- výmaz oborů vzdělání: 

23-41-M/001 Strojírenství, 23-45-L/001 Mechanik seřizovač, 23-51-H/001 Zámečník, 

23-55-H/002 Klempíř-strojírenská výroba, 23-56-H/001 Obráběč kovů, 26-43-L/001 

Mechanik elektronik, 26-47-M/003 Informační technologie - aplikace osobních 

počítačů, 26-53-H/001 Mechanik elektronických zařízení, 29-54-H/002 Cukrář -

výroba, 33-56-H/001 Truhlář, 64-41-L/524 Podnikání (denní forma vzdělávání), 64-41-

L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání), 65-41-L/005 Číšník, servírka, 65-41-

L/006 Kuchař, 65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství, 66-41-L/008 Obchodník, 

69-51-H/001 Kadeřník, 78-42-M/001 Technické lyceum. 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 1790 na 800 

II. nedoporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

s účinností od 1. 9. 2014 

Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad  

Metují, Školní 1377 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků a v 1. ročníku 34 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení (č. 17) 

 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/6/48/2013 
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. 2014 

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují  

- zápis oboru vzdělání dle RVP 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 42 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 41-51-H/01 

Zemědělec - farmář (denní forma vzdělávání) z 90 na 69 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 65-51-H/01 Kuchař 

- číšník (denní forma vzdělávání) z 83 na 62 žáků  

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení (č. 18) 

 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/6/49/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. nedoporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

s účinností od 1. 9. 2014 

Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 

- zvýšení kapacity mateřské školy z 60 na 105 dětí  

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení (č. 19) 

 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/6/50/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. nedoporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

s účinností od 1. 9. 2014 

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 

techniky, Kostelec nad Orlicí 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 41-51-H/01 Zemědělec - farmář (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 72 žáků 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení (č. 20) 

 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/6/51/2013 
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. 2014 

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-01-B/01 

Základní škola speciální (denní forma vzdělávání) z 12 na 18 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-01-C/01 

Základní škola (denní forma vzdělávání) ze 43 na 37 žáků 

 

 

 

K bodu 5 

Příprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2014 

Členům výboru byl zaslán materiál v elektronické podobě „Příprava rozpočtu odvětví školství 

pro r. 2014“ + přehledné tabulky: Fond rozvoje a reprodukce (FRR kap. 50) Královéhradeckého 

kraje v roce 2014 

 

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

okomentoval předložený materiál a podal další informace 

 byly dořešeny nejasnosti kolem úspor vytvářených v rámci projektů EPC 

 finanční prostředky odpovídající úsporám budou školám vzaty z rozpočtu 

 v případě podpory talentovaných žáků na středních školách – program EXCELENCE – 

MŠMT odměňuje pedagogické pracovníky, kteří vyučují obory a předměty v nichž žáci 

získali bodované umístění v krajských, ústředních a mezinárodních kolech 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/6/52/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 informaci o přípravě rozpočetu a požadavcích na rok 2014 pro odvětví školství 

 

II. doporučuje 

Radě Královéhradeckého kraje zabezpečit objemy rozpočtu pro rok 2014 dle požadavků 

odvětví školství – minimálně k dokrytí nezahrnutých výdajů na zdravotní prohlídky žáků 

středních škol 

 

 

 



 Strana 11 (celkem 11)  

 

 

K bodu 6 

Různé, diskuze, závěr 

 předseda VVVZ vznesl dotaz ohledně škod, které byly způsobeny při povodních na školských 

objektech 

 Ing. Jarkovský konstatoval, že prvotní školy byly odhadovány cca 3 mil. Kč v Gymnáziu 

a Střední odborné škole v Hostinném a Odborném učilišti v Hostinném také cca 3 mil. Kč. 

Likvidátor pojišťovny odhaduje, že škody budou vyšší. Vše závisí na tom, jak se podaří 

zprovoznit některá zařízení 

 předseda VVVZ  

 požádá Mgr. Odlovou, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání OŠ KÚ, 

o zpracování materiálu „Aktivity KHK v oblasti soutěží a přehlídek ve školním roce 

2012/2013“ na příští jednání výboru pro VVZ 

 požádal odbor školství KÚ o předložení metodického pokynu pro vyplácení finanční 

podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním 

listem + přehled čerpaných finančních prostředků na příští jednání výboru pro VVZ. 

 

Předseda VVVZ popřál všem přítomným pěknou dovolenou. 

 
 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 15:50 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 29. 8. 2013 v zasedací místnosti KÚ 

Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Ing. Anna Maclová 

 předseda výboru      ověřovatelka zápisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 

V Hradci Králové dne 8. 7. 2013 

 

……………………………..... 

 podpis 


