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 Z á p i s 
 
z 19. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. prosince 2010 od 12:00 hodin v Restauraci U LVA, 
Hradec Králové, Komenského 1245 

 
Přítomni: Mgr. Miroslav Behan, Ing. Karel Janeček, Bc. Karel Klíma, Petr Kuřík, Jiří Říha, 

Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Edita Vaňková 
 
Omluveni: Ing. Jaroslav Jirásko, Mgr. Martina Bělková Mgr. Petr Kmoch, PaedDr. Mgr. Josef 

Lukášek, Rudolf Polák, Ing. Jan Vaníček  
 
Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek, JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Miloš 

Kosina, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Martin Horák, Ing. Růžena Ryglová (omluvena), 
Mgr. Blanka Kovandová 

 
Program: 
 

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

2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  
3. Změna účelu poskytnuté dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje v oblasti 

vzdělávání 
4. Projednání 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 Jiří Říha, místopředseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, který zároveň přivítal hosty jednání. Ověřovatelem 
zápisu byl navržen Petr Kuřík. 
 
Jednomyslně byla schválena účast hostů a doplněný program jednání. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/19/153/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
program jednání, účast přizvaných hostů a Petra Kuříka jako ověřovatele zápisu 
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K bodu 2 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

• místopředseda VVZ provedl kontrolu usnesení: 
USNESENÍ VVZ/18/152/2010 – Rada KHK schválila dne 8. 12. 2010 změny v rejstříku 
škol a školských zařízení dle doporučení VVVZ 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/19/154/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  
informaci místopředsedy o plnění předchozích usnesení výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
 

K bodu 3 
Změna účelu poskytnuté dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje v oblasti 
vzdělávání 
Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Změna účelu poskytnuté dotace programu 
královéhradeckého kraje v oblasti vzdělávání“ a „Přehled žádostí o změnu z Dotačního programu 
Královéhradeckého kraje v roce 2010 (oblast vzdělávání)“ 

• místopředseda VVVZ seznámil se žádostí Střední školy technické a řemeslné, Nový 
Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen střední škola), o převedení finančních prostředků 
určených na dopravu do položky – materiál (ceny). Střední škola obdržela z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje finanční prostředky z programu Podpora výuky učebních oborů 
pro svůj projekt s názvem Soutěž žáků základních škol „Já už to znám, umím …“ Cílem 
projektu je podchycení a prohloubení zájmu o řemeslo a představení jednotlivých oborů 
středního vzdělávání s výučním listem žákům základních škol.  
 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
  
Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/19/155/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. schvaluje  

změnu účelu dotace u projektu vedeného pod číslem SMV032010/0004 dle přílohy 
důvodové zprávy 
 

 
K bodu 4 
Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení  
Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Žádosti o zápis změny v rejstříku škol 
a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj“ 
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• Mgr. Miloš Kosina, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, seznámil 
s žádostí Základní školy logopedické a mateřské školy logopedické, Choustníkovo 
Hradiště 161 (dále jen škola), o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení od 17. 1. 
2011. Předmětem žádosti je zvýšení nejvyššího počtu dětí v mateřské škole z 10 na 11 
a žáků v základní škole ze 45 na 50. Škola vzdělává děti a žáky s poruchami komunikace 
nejen z celého Královéhradeckého kraje, ale i ze sousedních krajů. K umístění dítěte 
do logopedické školy je třeba doporučení odborného lékaře a speciálně pedagogického 
centra. Zájem rodičů o umístění svých dětí do základní školy logopedické stoupá navzdory 
tomu, že počet žáků ve školním věku v běžné populaci klesá nebo stagnuje.  

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
 
Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/19/156/2010 
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 17. 1. 2011 
 
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Choustníkovo Hradiště 161 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole z 10 na 11 
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole ze 45 na 50 
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-C/001 Základní škola 

ze 45 na 50 
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-01-C/01 Základní 

škola ze 45 na 50 
 
 
K bodu 5 
Různé, diskuze, závěr 
 

• Dne 3. 12. 2010 byl všem členům výboru pro VVZ elektronicky rozeslán požadavek 
o odsouhlasení/neodsouhlasení návrhu usnesení do 6. 12. 2010: 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost doporučuje Radě Královéhradeckého kraje 
odsouhlasit rozšíření opatření na podporu středního vzdělání s výučním listem o obor 26-
52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje. 
Návrh usnesení byl členy výboru pro VVZ odsouhlasen. 
 

 
USNESENÍ VVZ/19/157/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. doporučuje  

Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit rozšíření opatření na podporu středního 
vzdělání s výučním listem o obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a
přístroje 
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Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo místopředsedou výboru ukončeno ve 14:00 
hodin. 
 
Další jednání VVVZ se bude konat dne 20. 1. 2010 v zasedací místnosti 9-N2.903 Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Jiří Říha      Petr Kuřík 
 místopředseda výboru     ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 20. 12. 2010 
 
……………………………..... 
 podpis 


