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Zápis 
 

z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

konané dne 12. května 2009 ve 13:00 hodin,  

Středí škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ – 8 

 

Program:  

 

1. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatelů zápisu a schválení účasti  

hostů na jednání 

2. Ţádost o povolení změny čerpání finančních prostředků při realizaci projektu v oblasti 

preventivních programů. 

3. Návrh změn v přípravě projektů vybraných škol zřizovaných Královéhradeckým krajem 

předkládaný v rámci OP ŢP 

4. Návrh na sloučení Školního statku, Hořice, Jiţní 2118 a Vyšší odborné školy rozvoje venkova 

a Střední zemědělské školy, Hořice, Riegrova 1403. 

5. Návrhy na optimalizaci sítě škol v Královéhradeckém kraji 

6. Návrh na schválení pracovní skupiny pro optimalizaci a homogenizaci škol a školských 

zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem 

7. Návrh poradního sboru ředitelů SŠ zaměřených na sluţbové a potravinářské obory na rozšíření 

podpory vzdělání s výučním listem. 

8. Návrh na schválení termínů jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ve II. 

pololetí 2009 

9. Diskuse, různé, závěr 

 

Jednání zahájil a řídil Ing. Jaroslav Jirásko, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.  

Ověřovatelem zápisu byl určen:  Jiří Říha 

 

K bodu 1. 

Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatelů zápisu a schválení účasti  

hostů na jednání 

 

Ing. Jaroslav Jirásko, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost přivítal všechny 

přítomné. Jednomyslně byla schválena účast hostů na jednání Ondřeje Knotka a Ing. Pařila a 

ověřovatele zápisu, Jiřího Říhy. 

 

Hlasování pro  8 

  proti  0 

  zdrţel se 0 

 

USNESENÍ VVZ/5/38/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      program jednání dle předloţeného a doplněného návrhu, účast přizvaných hostů a 

ověřovatele zápisu, Jiřího Říhu  
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K bodu 2. 

Ţádost o povolení změny čerpání finančních prostředků při realizaci projektu v oblasti 

preventivních programů. 

Mgr. Svatava Odlová přednesla ţádost Základní školy Trivium  Plus o.p.s., Dobřany o změnu 

čerpání účelové dotace na Preventivní programy. 

 

Hlasování pro  8 

  proti  0 

  zdrţel se 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/5/39/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      změnu čerpání účelové finanční dotace na Preventivní programy realizované školami a 

školskými zařízeními v Královéhradeckém kraji na rok 2009 podle ţádosti Základní 

školy Trivium Plus o.p.s., Dobřany, okres Rychnov nad Kněţnou 

 

K bodu 3. 
Návrh změn v přípravě projektů vybraných škol zřizovaných Královéhradeckým krajem 

předkládaný v rámci OP ŢP  

 

O. Knotek přednesl zprávu o chystaných změnách v projektech předkládaných v OP ŢP. Rada KHK 

a následně zastupitelstvo schválilo v průběhu roku 2008 a 2009 několik usnesení, které stanovují 

postup a ţadatele pro přípravu ţádostí a následné čerpání finančních prostředků s důrazem na 

čerpání finančních prostředků z OPŢP a případně dalších zdrojů od správců finančních prostředků 

poskytovaných EU ČR. Při řešení dílčích úkolů na jednotlivých schválených projektech v březnu a 

dubnu letošního roku došlo k několika význačným změnám či zjištěním u jednotlivých projektů. 

 

Hlasování pro  8 

  proti  0 

  zdrţel se 0 

 

USNESENÍ VVZ/5/40/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. d o p o r u č u j e    

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

Změny v projektech připravovaných či podaných v rámci Operačního programu ţivotní 

prostředí 

1. Ukončení prací a vyřazení projektu Centrum odborného vzdělávání v zemědělství – 

výstavba a provoz bioplynové stanice na Školním statku v Hořicích 

2. Vyřazení projektu Sníţení energetické spotřeby budov školy ve Střední škole 

propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 

3. Zařazení projektu Zateplení budovy Obchodní akademie Trutnov, Malé náměstí 158 

do skupiny projektů připravovaných k podání na výzvu v OP ŢP 

4. Podání ţádosti na prodlouţení termínu při realizaci projektu Zateplení budov SUPŠ 

HNN a následné zpracování změny postupu při realizaci tohoto projektu ve Střední 

uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. 

listopadu 1202 
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O. Knotek předloţil členům výboru ţádost Obchodní akademie Jičín o úpravu rozpočtu 

poskytnutého z dotačního programu SMV200804.  

Hlasování pro  8 

  proti  0 

  zdrţel se 0 

 

USNESENÍ VVZ/5/41/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. s c h v a l u j e    

 Úpravu rozpočtu v projektu MS v Číně – náš cíl (SMV200804-TD01) : 

Materiálové náklady: 600 Kč 

Ubytování: 15 000 Kč 

Dpravné a jízdné: 33.400 Kč 

Stravné: 9.500 Kč 

Ostatní nemateriálové náklady: 1.500 Kč  

 

K bodu 4. 

Návrh na sloučení Školního statku, Hořice, Jiţní 2118 a Vyšší odborné školy rozvoje venkova a 

Střední zemědělské školy, Hořice, Riegrova 1403. 

 

Hlasování pro  8 

  proti  0 

  zdrţel se 0 

 

USNESENÍ VVZ/5/42/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. p r o j e d n a l  

 Návrh na sloučení Školního statku, Hořice, Jiţní 2118 a Vyšší odborné školy rozvoje 

venkova a Střední zemědělské školy, Hořice, Riegrova 1403  

II. d o p o r u č u j e  

 Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

návrh na sloučení Školního statku, Hořice, Jiţní 2118 a Vyšší odborné školy rozvoje 

venkova a Střední zemědělské školy, Hořice, Riegrova 1403 

 

K bodu 5. 

Návrhy na optimalizaci sítě škol v Královéhradeckém kraji  

 

1. Návrh na optimalizační řešení situace v hořických školách 

  Sloučení Gymnázia a Střední odborné školy, Hořice, Husova 1414 a Obchodní akademie, 

Hořice, Šalounova 919 (nástupnickou organizací by po sloučení byla škola Gymnázium a 

Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414).  

 Posílení oborové struktury v Střední průmyslové škole kamenické a sochařské, Hořice, 

Husova 675 o obory uměleckého zaměření 

 Souběţná existence dvou blízkých domovů mládeţe, a to v Obchodní akademii, Hořice, 

Šalounova 919 a ve Střední průmyslové škole kamenické a sochařské, Hořice, Husova 675   

2. Návrh na optimalizační řešení sítě škol v okresech Trutnov a Náchod 

 Gymnázium a Střední odborná škola, Úpice, Havlíčkova 812 (Gy a SOŠ Úpice) 

a) ponechání stávajícího stavu, tj. zachování Gy a SOŠ Úpice 

b) úplné zrušení Gy a SOŠ Úpice 

c) sloučení s Gy Trutnov a současné převedení oboru veřejnosprávní činnost do Červeného 

Kostelce   

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost preferuje  variantu c). 
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3. Návrh na optimalizaci – ukončení činnosti SOU Lázně Bělohrad jako samostatného 

subjektu 

 Sloučení Střední školy gastronomie a sluţeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 se 

Středním odborným učilištěm, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 (nástupnickou organizací 

by po sloučení byla Střední škola gastronomie a sluţeb, Nová Paka, Masarykovo nám.  

 

4. Návrh na optimalizaci sítě speciálních škol v okresech Náchod a Rychnov nad Kněžnou 

 Sloučení Střední školy, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218, Základní školy, 

Nové Město nad Metují, Rašínova 313 a Střední školy, Opočno, Nádraţní 296 

(nástupnickou organizací by po sloučení byla škola Střední škola, Nové Město nad 

Metují, Husovo nám. 1218).   

a) Postupné sloučení s časovým odstupem 

 Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218 a Základní škola, Nové Město 

nad Metují, Rašínova 313 

 Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218 a Střední škola, Opočno, 

Nádraţní 296 

b) Současné sloučení Střední školy, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218, Základní 

školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 313 a Střední školy, Opočno, Nádraţní 296  

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost preferuje  variantu b). 

 

5. Návrh na optimalizaci sítě pedagogicko-psychologických poraden v KHK 

 Splynutí pedagogicko - psychologických poraden v Královéhradeckém kraji v jeden subjekt 

 
6. Návrh na optimalizaci -  redukce míst poskytovaného vzdělávání v Základní škole a 

mateřské škole při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268 

 Zrušení míst poskytovaného vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole při dětské 

léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268, a to na adresách Nemojov 150, Dvůr Králové 

nad Labem, Mělnická bouda 246, Pec pod Sněţkou a Belveder 223, Pec pod Sněţkou.  

 

Hlasování 1  pro:   8  Hlasování 2 pro  7 

   proti:   0    proti  0 

   zdrţel se:  0    zdrţel se 1 

Hlasování 1 platí pro body optimalizace 1., 2., 5., 6. 

Hlasování 2 platí pro bod optimalizace 4. 

 

USNESENÍ VVZ/5/43/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I.  d o p o r u č u j e  

 Radě  a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

Návrhy na optimalizaci sítě škol v Královéhradeckém kraji: 

1.  Sloučení Gymnázia a Střední odborné školy, Hořice, Husova 1414 a Obchodní 

akademie, Hořice, Šalounova 919 (nástupnickou organizací by po sloučení byla 

škola Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414).  

2. Posílení oborové struktury v Střední průmyslové škole kamenické a sochařské, 

Hořice, Husova 675 o obory uměleckého zaměření 

3. Souběţná existence dvou blízkých domovů mládeţe, a to v Obchodní akademii, 

Hořice, Šalounova 919 a ve Střední průmyslové škole kamenické a sochařské, 

Hořice, Husova 675   

4. Gymnázium a Střední odborná škola, Úpice, Havlíčkova 812 (Gy a SOŠ Úpice) 

c) sloučení s Gy Trutnov a současné převedení oboru veřejnosprávní 

činnost do Červeného Kostelce   

5. Sloučení Střední školy, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218, Základní 

školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 313 a Střední školy, Opočno, 

Nádraţní 296 (nástupnickou organizací by po sloučení byla škola Střední škola, 
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Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218).   

b) Současné sloučení Střední školy, Nové Město nad Metují, Husovo 

nám. 1218, Základní školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 313 a 

Střední školy, Opočno, Nádraţní 296  

6. Splynutí pedagogicko - psychologických poraden v Královéhradeckém kraji 

v jeden subjekt 

7. Zrušení míst poskytovaného vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole při 

dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268, a to na adresách Nemojov 

150, Dvůr Králové nad Labem, Mělnická bouda 246, Pec pod Sněţkou a 

Belveder 223, Pec pod Sněţkou.  

 

Hlasování 3  pro  5 

   proti  0 

   zdrţel se 3 

Hlasování 3 platí pro bod optimalizace 3. 

 

USNESENÍ VVZ/5/44/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

II.  n e d o p o r u č u j e  

 Radě  a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

Návrh na optimalizaci sítě škol v Královéhradeckém kraji: 

Sloučení Střední školy gastronomie a sluţeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 se 

Středním odborným učilištěm, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 (nástupnickou 

organizací by po sloučení byla Střední škola gastronomie a sluţeb, Nová Paka, 

Masarykovo nám.  

 

 

K bodu 6. 

Návrh na schválení pracovní skupiny pro optimalizaci a homogenizaci škol a školských zařízení 

zřizovaných Královéhradeckým krajem.  

Ing. Jirásko stáhnul bod č. 6 z jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. 

 

 

K bodu 7. 

Návrh poradního sboru ředitelů SŠ zaměřených na sluţbové a potravinářské obory na rozšíření 

podpory vzdělání s výučním listem. 

 

Hlasování pro:   8 

  proti:   0 

  zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/5/45/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. u k l á d á  

 Ing. Jaroslavu Jirásko, předsedovi VVVZ poţádat o stanovisko k tomuto bodu Krajskou 

hospodářskou komoru a Úřad práce. Výstup předloţit na dalším jednání výboru pro 

výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. 

 

K bodu 8. 

Návrh na schválení termínů jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ve II. pololetí 

2009 
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Hlasování pro:   8 

  proti:   0 

  zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/5/46/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

I. s c h v a l u j e  

 termíny jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ve II. pololetí 2009 

Datum Místo   

25. 8. Regiocentrum dle potřeby 

15.9. OA TGM Kostelec n. O.   

13.10. Regiocentrum   

10.11. Lepařovo gymnázium Jičín   

8.12. Gymnázium Trutnov   
 

 

K bodu 9. 

Diskuse, různé, závěr 

Ing. Jirásko poděkoval za dosavadní spolupráci tajemnici výboru Ing. Radmile Outlé a popřál jí 

mnoho úspěchů na jejím novém pracovišti. 

Ing. Jirásko poděkoval členům výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za účast na jednání 

výboru a vzhledem k tomu, ţe byly vyčerpány všechny body programu v 16:30  hodin jednání 

ukončil.  

 

Další jednání VVVZ se bude konat dne 9. června 2009 ve 14:00 hodin  Regiocentrum Nový 

Pivovar, Hradec Králové 

 

 

        ____________________________ 

  

 Ing. Jaroslav Jirásko 

 předseda výboru 

 

Ověřovatel  zápisu:     Jiří Říha 

 

  ____________________________  

 podpis 

  

   
 

Zpracovala:   Ing. Radmila Outlá, tajemnice výboru 

V Hradci Králové: 14. května 2009 

 

  ____________________________  

 podpis 

 


