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Z á p i s 

 

z 3. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 28. března 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. Lenka Borovičková, Josef Dušek, Mgr. Pavel Káňa, 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. Vladimír Blažej 

Tajemnice: Naděžda Pozlerová 

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

Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Martin Horák, Bc. Bořek Kučera, 

Mgr. Ladislav Groh, Ing. Růžena Ryglová (omluvena), Josef Čepelka, Libor Dvořák 

(omluven), Ing. Marcel Zadrobílek, Mgr. Dana Komorová, Bc. Ondřej Knotek 

 

 

Program: 

 

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

účasti hostů na jednání 

2. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 

v roce 2013 

3.  Problematika zaměstnanosti Královéhradeckého kraje 

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

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.  

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

podán návrh na doplnění programu. Dále navrhl schválit přítomnost Ing. Marcela Zadrobílka, 

Mgr. Dany Komorové a Bc. Ondřeje Knotka při projednávání bodu č. 2. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/3/21/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání dle předloženého návrhu a účast přizvaných hostů  
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 předseda výboru navrhnul Josefa Duška jako ověřovatele zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/3/22/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Josefa Duška jako ověřovatele zápisu 

 

 

 

 

K bodu 2 

Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 

v roce 2013 

 

Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Důvodová zpráva k bodu podpora 

veřejně prospěšných projektů z oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování v roce 2013“ + 4 

přílohy 

 

 Bc. Ondřej Knotek, referent oddělení krajských dotací, podal informaci o jednání hodnotící 

komise a předložených materiálech. Dále odpověděl na dotaz jakým způsobem jsou 

přidělovány body  jednotlivým žádostem. Problematika dotačního programu pro zdravé školy 

bude řešena při tvorbě dotačních programů 2014 

 

 Mgr. Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání OŠ KÚ 

 zachovat samostatné vyhlašování programu „Podpora a rozvoj zdravého životního stylu“ 

 program „Podpora a rozvoj zdravého životního stylu“ nezačleňovat do souhrnných 

programů z důvodu naplňování usnesení vlády Zdraví 21 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

 

USNESENÍ VVZ/3/23/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotačních 

prostředků z kapitoly 48, dotační fond, v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 

dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 této důvodové zprávy 
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II. schvaluje 

 1. změnu alokací na dotační programy v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 

dle přílohy č. 3 této důvodové zprávy 

2. monitoring u vybraných projektů 

III. ukládá 

 1. předsedovi výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje pracovat se závěry a doporučením hodnotící komise a zajistit 

zapracování jejich připomínek do jednotlivých dokumentů 

2. pověřeným členům výboru provést monitoring na vybraných podpořených projektech 

za předpokladu, že těmto projektům bude Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 

přidělena finanční podpora 

 

 

 

 

K bodu 3 

Problematika zaměstnanosti Královéhradeckého kraje 
 

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

prezentaci o problematice nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji a odpověděl na dotazy 

členů výboru. Prezentace bude zaslána spolu se zápisem.  

 

 Bc. Bořek Kučera, vedoucí personálního úseku a člen představenstva společnosti Seco GROUP 

a.s. 

 podal informace o společnosti Seco GROUP a.s.  

 spolupracují a podporují Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Jičín a Střední 

školu technickou a řemeslnou Nový Bydžov 

 na trhu práce chybí kvalifikovaní pracovníci, např. obráběči kovů, nástrojaři  

 problém začíná ve školství – technické obory 

 

V průběhu jednání odešli:  

Ing. Anna Maclová (15:20 hodin), Jiří Říha (15:25 hodin), Ing. Zdeněk Kraus (15:50 hodin), 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. (16:10 hodin). 

 

 Mgr. Ladislav Groh, místopředseda představenstva a předseda školské sekce Krajské 

hospodářské komory Královéhradeckého kraje, se vyjádřil ke struktuře oborů a redukci 

středních škol 

 

V průběhu jednání odešel Mgr. Petr Kmoch (16:25 hodin). 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/3/24/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 zprávu Mgr. Martina Horáka, ředitele Krajské pobočky v Hradci Králové Úřadu práce ČR 

a informace Bc. Bořka Kučery, vedoucího personálního úseku a člena představenstva 

společnosti Seco GROUP a.s. 
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II. navrhuje 

 tuto zprávu předložit všem zastupitelům nejpozději k datu 5. zasedání Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje jako informační materiál v rámci přípravy zasedání Zastupitelstva 

KHK zajistí tajemnice výboru pro VVZ 

 

 

 

 

 

K bodu 4 

Žádosti 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 – zřizovatel Královéhradecký kraj 

 

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

žádosti Odborného učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 a Střední školy, Základní školy 

a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova 549 o zápis změny v rejstříku škol a školských 

zařízení od 1. 9. 2013 
 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/3/25/2013 
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 

1. Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 

 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy 568 na 378 

2. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 

 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 29-51-E/01 

Potravinářská výroba (denní forma vzdělávání) z 5 na 15 

 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 29-54-H/01 

Cukrář (denní forma vzdělávání) z 10 na 24 a v 1. ročníku z 5 na 6 žáků 

 

II. nedoporučuje 

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

s účinností od 1. 9. 2013 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 

 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 34-53-L/01 

Reprodukční grafik pro média (denní forma vzdělávání) z 30 na 50 a v 1. ročníku z 8 na 10 

žáků 
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K bodu 5 

Různé, diskuze, závěr 

 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:45 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 18. 4. 2013 v zasedací místnosti KÚ 

Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Josef Dušek 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 

V Hradci Králové dne 3. 4. 2013 

 

……………………………..... 

 podpis 


