
 Strana 1 (celkem 7)  

  Z á p i s 

 

z 8. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 31. října 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, Josef Dušek, Mgr. Pavel Káňa, Ing. Zdeněk 

Kraus, Ing. Anna Maclová, Mgr. Libuše Livňanská, Mgr. Bohumil Orel, Jiří Říha, 

Pavel Škoda, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., PhDr. Michal Vávra, Mgr. Hana Žatečková, 

Mgr. Věra Žižková 

Omluveni: Mgr. Lenka Borovičková, Mgr. Petr Kmoch, Aleš Svoboda 

Tajemnice: Naděžda Pozlerová 

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

Kosina (omluven), Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Martin Horák, Mgr. Ladislav Groh 

(omluven), Ing. Růžena Ryglová (omluvena), Josef Čepelka 

Nepřítomni: Bc. Bořek Kučera, Libor Dvořák 

 

Program: 

 

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

účasti hostů na jednání 

2. Návrh na sloučení příspěvkových organizací ve Dvoře Králové nad Labem 

3. Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2018 

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

5. Návrh na rozšíření opatření na podporu středního vzdělání s výučním listem 

6. Informace o pracovní cestě ředitelů škol do Berlína 

7. Informace o soutěži Zlatý oříšek   

8. 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. Navrhl bod 7 přesunout za bod 3. 

 

Program: 

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

účasti hostů na jednání 

2. Návrh na sloučení příspěvkových organizací ve Dvoře Králové nad Labem 

3. Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2018 

4. Informace o soutěži Zlatý oříšek  

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

6. Návrh na rozšíření opatření na podporu středního vzdělání s výučním listem 

7. Informace o pracovní cestě ředitelů škol do Berlína 

8. Různé, diskuze, závěr  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/8/62/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 

 předseda výboru navrhnul Mgr. Libuši Livňanskou jako ověřovatelku zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/8/63/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Libuši Livňanskou jako ověřovatelku zápisu 

 

 

K bodu 2 

Návrh na sloučení příspěvkových organizací ve Dvoře Králové nad Labem 

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál „Sloučení příspěvkových organizací 

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

a Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 (nástupnická organizace Střední škola 

informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069)“. Dále byl členům 

výboru zaslán dopis PhDr. Ing. Petra Mináře, PhD. et. PhD., ředitele Gymnázia, Dvůr Králové 

nad Labem, nám. Odboje 304 a Stanovisko Spolku přátel Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem 

k záměru Mgr. Táni Šormové ke sloučení Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem se Střední 

školou informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem a ke zrušení šestiletého studia 

na gymnáziu. 

 

 JUDr. Radmila Šulcová, vedoucí odboru školství KÚ, okomentovala předložený materiál  

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

informace o setkání ve Dvoře Králové nad Labem 

 

 Mgr. Táňa Šormová, členka Rady Královéhradeckého kraje 

 školská rada při Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem v březnu 2013 projednávala 

nízký počet žáků víceletého gymnázia 

 zvažovala se i varianta utlumení víceletého gymnázia s tím, že by bylo po 2 třídách 

čtyřletého gymnázia 

 členové výboru PhDr. Vávra, J. Říha, Mgr. Káňa, Ing. Kraus, P. Škoda, Mgr. Blažej, 

Ing. Maclová, J. Dušek, Mgr. Žižková diskutovali o možnosti: 

 zachování samostatného gymnázia (dát šanci 1 -2 roky) 

 zachování samostatného gymnázia se 2 třídami 4letého a utlumení 6letého gymnázia. 
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Dále byl vznesen požadavek, aby se na optimalizaci pohlíželo komplexně, aby se posoudila 

všechna města. 

 

 JUDr. Radmila Šulcová 

 koncepce byla předložena Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje a 

ten stanovil komisi 

 v letošním roce není Gymnázium Dvůr Králové nad Labem dofinancováváno, ale ve dvou 

minulých letech bylo 

 ředitel Gymnázia Dvůr Králové nad Labem vykovává část ekonomické agendy sám  

 škol je hodně, ale žáků málo 

 

 předseda VVVZ 

 uskutečnila se dvě důležitá setkání 

 nikdy nebylo zpochybněno, co je uvedeno v materiálu 

 informoval o jednání se členy školské rady při Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem, které 

se uskutečnilo 30. 10. 2013 za účasti radní Mgr. Šormové, vedoucí odboru školství KÚ 

JUDr. Šulcové a Ing. Jarkovského, vedoucího oddělení rozpočtu škol a školských zařízení 

OŠ KÚ 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh na sloučení Střední školy informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 

Krásnohorské 2069 a Gymnázia, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 

II. doporučuje 

 Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit sloučení Střední školy informatiky a 

služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 (IČ: 67 439 918) a Gymnázia, 

Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 (IČ: 60 153 393) dnem 1. 8. 2014 s tím, že Střední 

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

bude právním nástupcem sloučením zanikající druhé příspěvkové organizace, který přejímá 

veškerý její majetek, práva a závazky 

 

III. doporučuje 

 Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu názvu příspěvkové organizace 

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

na Gymnázium a Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem s účinností od 

1. 8. 2014 

 

IV. doporučuje 

 Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 

Krásnohorské 2069 

 

 

 

Hlasování: Pro: 8 

Proti: 6 

Zdržel se: 0     NÁVRH NEBYL PŘIJAT 
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K bodu 3 

Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého 

kraje na období 2014 – 2018 

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

 Důvodová zpráva 

 Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2018 

 

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

s předloženým návrhem Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí 

a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2018 
  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/8/64/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2018 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh Koncepce školské primární prevence 

rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2018 

 

 

 

K bodu 4 
Informace o soutěži Zlatý oříšek   

 

 Mgr. Táňa Šormová 

 podala informace o soutěži Zlatý oříšek 

 

V 15:50 hodin odešel Ing. Zdeněk Kraus. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/8/65/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace Mgr. Šormové, radní pro školství, o soutěži Zlatý oříšek a o podobě krajského kola 
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K bodu 5 

Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě tři materiály týkající se žádostí o zápis změny 

v rejstříku škol a školských zařízení (Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, 

Jiráskova 461, Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220, CZECH SALES 

ACADEMY - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o., Hořické gymnázium, Střední 

škola Sion High School, Hradec Králové) a před jednáním byly členů výboru předány materiály: 

 Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení (Střední průmyslová škola, 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové) 

 Vysvětlení k žádosti o navýšení kapacity Střední školy Sion High School, Hradec Králové 

 

 JUDr. Radmila Šulcová seznámila se žádostmi o zápis změny v rejstříku škol a školských 

zařízení. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení podalo šest právnických 

osob: 

 Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 
 Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 

 CZECH SALES ACADEMY - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. 

 Hořické gymnázium 

 Střední škola Sion High School, Hradec Králové 

 Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 

Králové 

 

 předseda VVVZ informoval o návštěvě Střední školy Sion High School v Hradci Králové 

 

V 16:00 hodin odešel PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/8/66/2013 
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. 12. 2013 

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

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

Základní škola speciální z 12 na 24 

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

Základní škola ze 78 na 66 

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

s účinností od 1. 9. 2014 

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 63-41-M/02 

Obchodní akademie (denní forma vzdělávání) v 1. ročníku z 68 na 86 

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

Informační technologie (denní forma vzdělávání) v 1. ročníku z 34 na 16 
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Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

s účinností od 1. 11. 2013 

CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola 

s.r.o. (sídlo Hradecká 1151, 500 02 Hradec Králové) 

- změna názvu na CZECH SALES ACADEMY - vyšší odborná škola a střední odborná 

škola s.r.o. 

- změna sídla právnické osoby na adresu Polská 367, 541 01 Trutnov 

- výmaz místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb u střední školy na adrese 

Hradecká 1151, 500 02 Hradec Králové 

- výmaz místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb u vyšší odborné školy na 

adrese Hradecká 1151, 500 02 Hradec Králové 

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

Polská 367, 541 01 Trutnov 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb u vyšší odborné školy na 

adrese Polská 367, 541 01 Trutnov 

 

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

s účinností od 1. 12. 2013 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 

zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně z 650 na 750 

 

 

II. nedoporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis do rejstříku škol a školských zařízení 

s účinností od 1. 9. 2014 

Hořické gymnázium (sídlo: Blahoslavova 2105, 508 01 Hořice) 

- zápis právnické osoby, který vykonává činnost školy s názvem Hořické gymnázium do 

rejstříku škol a školských zařízení 

- zápis střední školy s nejvyšším povoleným počtem 160 žáků 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 160 žáků a v 1. ročníku 40 žáků 

Střední škola Sion High School, Hradec Králové (sídlo: Na Kotli 1201, 500 09 Hradec 

Králové) 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 200 na 480 

 

 
 

 

K bodu 6 
Návrh na rozšíření opatření na podporu středního vzdělání s výučním listem 
Členům výboru byl dodatečně 25. 10. 2013 elektronicky zaslán materiál „Návrh na rozšíření 

opatření na podporu středního vzdělání s výučním listem 

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

 na odbor školství KÚ KHK se obrátila ředitelka Vyšší odborné školy a Střední průmyslové 

školy v Rychnově nad Kněžnou se žádostí o zařazení oboru kominík mezi podporované 

obory 

 o obor kominík není příliš velký zájem a tak by tímto způsobem rádi podpořili jejich nábor      

 v našem kraji je obor kominík vyučován pouze na této škole, v letošním roce mají pouze 

14 žáků  

 žádná další škola v našem kraji nemá obor kominík zapsán v rejstříku škol a školských 

zařízení 

  

 

 



 Strana 7 (celkem 7)  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 1 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/8/67/2013 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje do systému podpory žákům vybraných oborů vzdělání 

poskytujících střední vzdělání s výučním listem zařadit obor vzdělání dle RVP 36-56-H/01 

Kominík 

 

 

 

K bodu 7 
Informace o pracovní cestě ředitelů škol do Berlína 

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál „Zpráva z pracovní cesty do Berlína“ 

 předseda VVVZ  

 v září se 23 ředitelů středních a speciálních škol zúčastnilo pracovní cesty do Berlína 

 cílem cesty bylo poznávání vzdělávacího systému středního školství v Německu 

 Ing. Jarkovský, který se zúčastnil cesty za odboru školství KÚ, podal doplňující informace 

 

 

K bodu 8 

Různé, diskuze, závěr 

 

 předseda VVVZ upozornil na sdělení MŠMT a Asociace krajů ČR k žádostem středních 

a vyšších odborných škol o zápis jedinečných oborů do rejstříku škol a školských zařízení. Byl 

vydán seznam oborů vzdělání, k jejichž zápisu do oborového seznamu v jiné škole v rejstříku 

škol a školských zařízení je nutné dohoda v rámci Asociace krajů ČR a MŠMT. Zájemci 

o rozšíření vzdělávací nabídky škol o obory uvedené v tomto seznamu musí v rámci 

rejstříkového řízení k žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení doložit 

stanovisko Asociace krajů ČR 

 

 Ing. Anna Maclová podala informaci o bezplatném vzdělávacím programu pro ředitele 

a vedoucí pracovníky „Vzdělávání vedoucích pracovníků škol – integrace dětí se zdravotním 

postižením“, který organizuje Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o.  
 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:50 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 28. 11. 2013 v zasedací místnosti KÚ 

Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245. 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Mgr. Libuše Livňanská 

 předseda výboru      ověřovatelka zápisu 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 

V Hradci Králové dne 8. 11. 2013 

………………………………………….. 


