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Zápis 
 

z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

konané dne 13. ledna 2009 ve 14:00 hodin, Regiocentrum Nový Pivovar, Hradec Králové 
 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ – 12 
 
Program:  
 

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

2. Schválení formy zápisu z jednání VVVZ, seznámení s jednacím řádem výborů 
zastupitelstva, organizační záležitosti, volba místopředsedy VVVZ 

3. Termíny jednání VVVZ v prvním pololetí 2009 
4. Návrh a schválení členů hodnotícího orgánu pro dotační programy v oblasti školství – 

vzdělávání a prevence  
5. Dodatečné žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení  
6. Různé, usnesení, závěr. 

 
 Jednání zahájil a řídil Ing. Jaroslav Jirásko, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.  
 Ověřovatelem zápisu byla určena:  Mgr. Táňa Šormová 
 
 
 
K bodu 1. 
Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatelů zápisu a schválení účasti  
hostů na jednání, schválení stálých hostů 
 
Ing. Jaroslav Jirásko,  předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost přivítal všechny 
přítomné. Jednomyslně byl schválen program 1. jednání VVVZ a jednomyslně byla schválena také 
účast hostů na jednání: PaedDr. Pavla Jankovského, Ing. Václava Jarkovského,  Ing. Tomáše 
Hrubého, Naděždy Pozlerové, PhDr. Bc. Jiřího Noska, Mg. Svatavy Odlové, Ing. Růženy Ryglové. 
Přítomní členové výboru se  vzájemně představili, byl přivítán a představen člen Rady KHK PhDr. 
Bc. Jiří Nosek a také vedoucí odboru školství KÚ KHK, PaedDr. Pavel Jankovský. 
Předseda výboru navrhnul ke schválení stálé hosty: PaedDr. Pavla Jankovského, Ing. Václava 
Jarkovského,  Ing. Tomáše Hrubého, PhDr. Bc. Jiřího Noska, Mg. Svatavu Odlovou, , JUDr. 
Radmilu Šulcovou, Miloslavu Bokůvkovou a Ing. Růženu Ryglovou (ČMKOS). 
 
Hlasování pro  11 
  proti  0 
  zdržel se 1 
 
USNESENÍ VVZ/1/1/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      program jednání dle předloženého návrhu, účast přizvaných hostů a ověřovatele zápisu, 
Mgr. Táňu Šormovou  
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Hlasování pro  12 
  proti  0 
  zdržel se 0 
 
USNESENÍ VVZ/1/2/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      stálé hosty na jednání VVVZ: PaedDr. Pavla Jankovského, Ing. Václava Jarkovského,  
Ing. Tomáše Hrubého, PhDr. Bc. Jiřího Noska, Mg. Svatavu Odlovou, , JUDr. Radmilu 
Šulcovou, Miloslavu Bokůvkovou a Ing. Růženu Ryglovou (ČMKOS). 

 
 
K bodu 2. 
Schválení formy zápisu z jednání VVVZ, seznámení s jednacím řádem výborů zastupitelstva, 
organizační záležitosti, volba místopředsedy VVVZ 
 

a) Ing. Jaroslav Jirásko přednesl členům návrh na formu zápisů pořizovaných z jednání výboru. 
Zápis bude obsahovat program, počet přítomných členů výboru, krátkou anotaci 
předkládaného bodu, záznam o hlasování a znění usnesení. Pokud bude člen výboru 
požadovat zaznamenání své připomínky, vznese svůj požadavek ihned na jednání výboru. 
Z jednání bude pořizován zvukový záznam pro potřeby zápisu. Po podpisu a ověření zápisu 
bude zvukový záznam z jednání znehodnocen. 

b) Pozvánka a veškeré materiály k jednání výboru budou zasílány elektronickou formou. 
 
Hlasování pro  12 
  proti  0 
  zdržel se 0 
 
USNESENÍ VVZ/1/3/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      • Formu zápisu: program, počet přítomných členů výboru, krátkou anotaci 
předkládaného bodu, záznam o hlasování a znění usnesení. 

• Zasílání pozvánky a materiálů pro jednání výboru elektronickou formou. 
 

c) Ing. Jaroslav Jirásko požádal členy výboru o volbu místopředsedy výboru. Nominoval Petra 
Kuříka. Ten se omluvil a požádal členy výboru o jiný návrh. Rudolf Polák navrhnul na 
místopředsedu výboru Jiřího Říhu. Místopředsedou VVVZ byl jednomyslně zvolen Jiří 
Říha. 
 

Hlasování: pro:   11  
  proti:   0 
  zdržel se:  1 
 
USNESENÍ VVZ/1/4/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      Jiřího Říhu ve funkci místopředsedy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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K bodu 3. 
Termíny jednání VVVZ v prvním pololetí 2009 
 
Předseda výboru, Ing. Jirásko, navrhnul četnost jednání VVVZ 1x měsíčně, každé druhé úterý 
v měsíci od 14:00 hodin. 
10. únor 2009 
10. březen 2009 
14. duben 2009 
12. květen 2009 
9. červen 2009 
 
Hlasování: pro:   12 
  proti:   0 
  zdržel se:  0 
 
USNESENÍ VVZ/1/5/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 termíny jednání VVVZ v prvním pololetí roku 2009: 

10. únor 2009, 10. březen 2009, 14. duben 2009, 12. květen 2009, 9. červen 2009 
 
K bodu 4. 
Návrh a schválení členů hodnotícího orgánu pro dotační programy v oblasti školství – vzdělávání a 
prevence  

a) Návrh odboru školství na jmenování členů hodnotícího orgánu pro dotační programy 
v oblasti školství – vzdělávání a prevence: 

Ing. Jaroslav Jirásko 
Mgr. Petr Kmoch 
Mgr. Táňa Šormová 
Bc. Karel Klíma 
Martina Bělková 
Jiří Říha vznesl protinávrh, jmenovat členem hodnotícího orgánu R. Poláka místo M. Bělkové. R. 
Polák navrhnul členům výboru rozšířit hodnotící orgán na 7 členů Dalším navrženým byl J. Říha. 
Členové výboru souhlasili. 
 
Hlasování: pro:   12 
  proti:   0 
  zdržel se:  0 
 
USNESENÍ VVZ/1/6/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 • Zvýšení počtu členů hodnotícího orgánu na 7 

• Členy hodnotícího orgánu pro dotační programy v oblasti školství v tomto 
složení: Ing. Jaroslav Jirásko, Mgr. Petr Kmoch, Mgr. Táňa Šormová, Bc. Karel 
Klíma, Martina Bělková, Jiří Říha, Rudolf Polák 

II. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e 
 Radě Královéhradeckého kraje jmenovat  hotnotící orgán pro dotační programy školství 

v tomto složení: 
Ing. Jaroslav Jirásko, Mgr. Petr Kmoch, Mgr. Táňa Šormová, Bc. Karel Klíma, Martina 
Bělková, Jiří Říha, Rudolf Polák 
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b) Návrh odboru školství na jmenování členů monitorovacího orgánu pro dotační programy 
v oblasti školství – vzdělávání a prevence: 

Ing. Jaroslav Jirásko 
RSDr. Jaroslav Ošťádal 
Ing. Karel Janeček 
PaedDr. Mgr. Josef Lukášek 
Edita Vaňková 
 
Hlasování: pro:   12 
  proti:   0 
  zdržel se:  0 
 
USNESENÍ VVZ/1/7/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 návrh odboru školství na jmenování členů monitorovacího orgánu pro dotační programy 

v oblasti školství v tomto složení: Ing. Jaroslav Jirásko, RSDr. Jaroslav Ošťádal, Ing. 
Karel Janeček, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Edita Vaňková 

II. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje jmenovat monitorovací orgán pro dotační 

programy školství v tomto složení: 
Ing. Jaroslav Jirásko, RSDr. Jaroslav Ošťádal, Ing. Karel Janeček, PaedDr. Mgr. Josef 
Lukášek, Edita Vaňková 

 
 
K bodu 5. 

  

Dodatečné žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení  
 

a) Ředitelka Speciální základní školy Augustina Bartoše, Červený Kostelec, Manž. 
Burdychových 302 (dále jen škola) požádala o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků 
oboru vzdělání 79-01-B/001 Pomocná škola z 18 na 23 od 1. 9. 2009. 

b) Ředitelka Střední školy služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 
požádala o: 

1. výmaz oboru vzdělání 34-56-H/001 Fotograf (denní forma vzdělávání) od 30. 9. 2011 
2. zápis RVP 34-56-L/01 Fotograf (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 

136 žáků od 1. 9. 2009 
3. zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (denní 

forma vzdělávání) z 66 na 126 a v 1. ročníku z 33 na 63 od 1. 9. 2009 
4. výmaz oboru vzdělání 69-41-L/502 Vlasová kosmetika (denní forma vzdělávání) od 30. 9. 

2010. 
c) Ředitelka Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, Pod Koželuhy 100 

požádala od 1. 9. 2009 o: 
1. zvýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek domova mládeže z 94 na 96 
2. zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně z 360 na 500. 
d) Ředitelka Základní školy, Dobruška, Opočenská 115 požádala od 16. 2. 2009 o: 
1. zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy z 50 na 55 
2. zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-C/001 Základní škola z 44 

na 49 
3. zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků RVP 79-01-C/01 Základní škola z 44 na 49. 
e) Ředitel Odborného učiliště a Praktické školy, Hořice, Havlíčkova 54 požádal od 1. 3. 

2009 o výmaz oboru vzdělání 78-61-D/001 Praktická škola tříletá (denní forma vzdělávání). 
Platnost učebních dokumentů oboru vzdělání 78-61-D/001 Praktická škola tříletá byla 
ukončena k datu 1. 9. 2005 počínaje 1. ročníkem.  
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f) Ředitelka Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. (dále jen škola) 
požádala od 1. 9. 2009 o: 
1. zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání 

(denní forma vzdělávání – nást.) z 45 na 75 
2. zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání 

(dálková forma vzdělávání – nást.) z 60 na 75 
3. snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 65-41-L/504 Společné 

stravování (denní forma vzdělávání – nást.) z 60 na 30 
4. snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 65-41-L/504 Společné 

stravování (dálková forma vzdělávání – nást.) z 60 na 30 
5. snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek u domova mládeže z 274 na 200. 

 
 

Hlasování: pro:   12 
  proti:   0 
  zdržel se:  0 
 
 
USNESENÍ VVZ/1/8/2009 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e 
 Radě Královéhradeckého kraje schválit zápis změny v rejstříku škol a školských 

zařízení 
s účinností od 1. 9. 2009 
Speciální základní škola Augustina Bartoše, Červený Kostelec, Manž. Burdychových 
302 
• zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-B/001 Pomocná 

škola z 18 na 23 
•  
s účinností od 16. 2. 2009 
Základní škola, Dobruška, Opočenská 115  
• zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy z 50 na 55 
• zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-C/001 Základní 

škola z 44 na 49 
• zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků RVP 79-01-C/01 Základní škola z 44 na 

49 
 
s účinností od 1. 3. 2009 
Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 
− výmaz oboru vzdělání 78-61-D/001 Praktická škola tříletá (denní forma vzdělávání) 
 
s účinností od 1. 9. 2009 
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3   
• zápis RVP 34-56-L/01 Fotograf (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 

počtem 136 žáků 
• zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání 

(denní forma vzdělávání) z 66 na 126 a v 1. ročníku z 33 na 63 
Vysšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
• zvýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek domova mládeže z 94 na 96 
• zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně z 360 na 500 

 
s účinností od 30. 9. 2010 
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 
• výmaz oboru vzdělání 69-41-L/502 Vlasová kosmetika (denní forma vzdělávání)  
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s účinností od 30. 9. 2011 
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 
• výmaz oboru vzdělání 34-56-H/001 Fotograf (denní forma vzdělávání). 
s účinností od 1. 9. 2009 
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.  
− zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání 

(denní forma vzdělávání – nást.) z 45 na 68 
− zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání 

(dálková forma vzdělávání – nást.) z 60 na 75 
− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 65-41-L/504 Společné 

stravování (denní forma vzdělávání – nást.) z 60 na 37 
− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 65-41-L/504 Společné 

stravování (dálková forma vzdělávání – nást.) z 60 na 30 
− snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek u domova mládeže z 274 na 200. 

 
 
K bodu 6. 
Různé, usnesení, závěr. 

1. Členové výboru obdrželi: 
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého 

kraje. 
- Přehled investic ve školství v roce 2009. Ing. Václav Jarkovský seznámil členy 

s rozpočtem školství a plánovanou revizí rozpočtu pro rok 2009.  
- Přehled škol zřizovaných Královéhradeckým krajem, včetně počtu žáků, pedagogů a 

oborů. 
2. Rudolf Polák vznesl dotaz, jak se výbor i odbor školství angažují v problematice 

zaměstnanosti, zda spolupracují s úřady práce. PaedDr. Jankovský odpověděl, že 
problematikou zaměstnanosti se zabývá Rada pro rozvoj lidských zdrojů, do které jsou 
nominováni zástupci vedení kraje. 

3. Ing. Jirásko informoval členy výboru o záměru zvát ředitele středních škol na závažná 
jednání (zřizování, rušení škol…) a organizovat výjezdní zasedání výboru na školách a 
školských zařízeních zřizovaných krajem. 

 
 
 
        ____________________________ 
  
 Ing. Jaroslav Jirásko 
 předseda výboru 
Ověřovatel  zápisu: 
 
  Mgr. Táňa Šormová 
 
  __________________________  
 podpis 
    
 
 
Zpracovala:   Ing. Radmila Outlá, tajemnice výboru 
V Hradci Králové: 15. ledna 2009 
 
  __________________________  
 podpis 
 


