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  Z á p i s 
 
z 30. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 12. ledna 2012 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 
Karla Čapka 9-N2.903 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské 
náměstí 1245 

Přítomni:  Ing. Jaroslav Jirásko, Ing. Karel Janeček, Bc. Karel Klíma, Mgr. Petr Kmoch, Petr 
Kuřík, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Jiří Říha, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Edita 
Vaňková 

 
Omluveni: Mgr. Miroslav Behan, Mgr. Martina Bělková, Rudolf Polák 
 
Nepřítomni:   
 
Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek, JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Miloš 

Kosina, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Martin Horák (omluven), Ing. Růžena Ryglová, 
Mgr. Ladislav Groh, Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Iva Blehová, Mgr. Jaroslav Bajer 

 
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. Stanovisko k porušení podmínek dotačního programu v programu 11SMP02 „Podpora 

a rozvoj zdravého životního stylu“ 
5. Návrh alokace finančních prostředků z rozpočtu kraje na jednotlivé programy v roce 2012 
6. Ustanovení hodnotící komise a návrh termínu jednání 
7. Vystoupení Mgr. Ivy Blehové, ředitelky Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, 

Stěžery, Lipová 56 a Mgr. Jaroslava Bajera, ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy 
s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 

8. Návrh na optimalizaci středního školství v okrese Hradec Králové 
9. Projednání žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 
10. Informace o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (oblast školství) 
11. Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje za rok 2011 
12. 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 Ing. Jaroslav Jirásko, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, který zároveň přivítal stálé hosty jednání 
a představil Mgr. Ladislava Groha, místopředsedu představenstva a předsedu školské sekce 
Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Dále navrhl schválit přítomnost 
Bc. Ondřeje Knotka při projednávání bodů 3 – 6, Mgr. Ivy Blehové a Mgr. Jaroslava Bajera 
(bod 7). 
 
 
 



 Strana 2 (celkem 9) 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/30/229/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  schvaluje 
program jednání a účast přizvaných hostů  
 
 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Jiří Říha. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 1 

 
USNESENÍ VVZ/30/230/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  schvaluje 
Jiřího Říhu jako ověřovatele zápisu 
 

 
K bodu 2 
Kontrola pln ění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

• předseda VVVZ provedl kontrolu usnesení: 
USNESENÍ VVZ/29/227/2011    
Rada KHK schválila změny v rejstříku škol a školských zařízení 
 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:  9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/30/231/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  bere na vědomí 
informaci předsedy VVVZ o plnění předchozích usnesení 

 
 
 
K bodu 3 
Změna účelu poskytnuté dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje v oblasti 
vzdělávání 
Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

� Změna účelu dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje v oblasti 
vzdělávání + přehledná tabulka 

� Žádost ředitele Gymnázia J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 
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• Bc. Ondřej Knotek, referent oddělení krajských dotací KÚ, informoval žádosti o změnu 

účelu dotace, kterou podalo Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 
(finanční prostředky, které byly určeny na nájemné se použijí na kvalitnější tisk brožur)  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/30/232/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  schvaluje 
změnu účelu dotace u projektu uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy 

 
 
 
K bodu 4 
Stanovisko k porušení podmínek dotačního programu v programu 11SMP02 „Podpora 
a rozvoj zdravého životního stylu“ 
 
Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál: Stanovisko k poručení podmínek 
dotačního programu v programu 11SMP02 „Podpora a rozvoj zdravého životního stylu“ 
 

• Bc. Ondřej Knotek  
− příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Lovčice, okres Hradec 

Králové a Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Hradec Králové, V Lipkách 692 i přes urgence pracovníků odboru školství 
nesplnily všechny podmínky pro přijetí a nebyly přijaty do sítě škol podporujících 
zdraví  

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 1 
Zdržel se: 0 
 
 

USNESENÍ VVZ/30/233/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
I. doporučuje  

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje odstoupit od smluv Základní školy 
a Mateřské školy, Lovčice, okres Hradec Králové – 11SMP02-0004 a Obchodní 
akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, 
V Lipkách 692 – 11SMP02-0007 

 
 
 

K bodu 5 
Návrh alokace finančních prostředků z rozpočtu kraje na jednotlivé programy v roce 2012 
Členům VVVZ byl zaslán materiál: Návrh alokace finančních prostředků z rozpočtu kraje na 
jednotlivé programy v roce 2012 
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• Bc. Ondřej Knotek 
− podal doplňující informace k navrhované alokaci finančních prostředků z rozpočtu 

kraje na jednotlivé programy v roce 2012  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/30/234/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  schvaluje 
procentuální rozložení celkové alokované částky na jednotlivé programy z oblasti 
vzdělávání a prevence dle důvodové zprávy 

 
 
K bodu 6 
Ustanovení hodnotící komise a návrh termínu jednání 
Členům VVVZ byl zaslán materiál: Ustanovení hodnotící komise a návrh termínu jednání 

• předseda výboru navrhuje, aby počet členů komise byl 5, předsedou komise Ing. Jaroslav 
Jirásko a členy: Mgr. Táňa Šormová, Ing. Karel Janeček, Petr Kuřík a Jiří Říha. Náhradník: 
Bc. Karel Klíma. Dále navrhuje termín zasedání hodnotící komise na 12. 4. 2012 od 8:30 
hodin.  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/30/235/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje  

1. na základě Zásad poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu 
Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně 
prospěšnou činnost na území kraje dle článku VII. odstavec 5) je hodnotící 
komise v oblasti vzdělávání a prevence stanovena v počtu 5 členů 

2. termín zasedání hodnotící komise je 12. 4. 2012 od 8:30 hodin 

 
II. bere na vědomí  

přizvání pracovníků odboru grantů a dotací a odboru školství: 
Ing. Marcel Zadrobílek – vedoucí oddělení 
Mgr. Dana Komorová – administrátor oblasti 
Bc. Ondřej Knotek – administrátor oblasti 
Mgr. Dagmar Anschlagová – administrátor oblasti 
Dana Dernerová – tajemník 
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III. doporu čuje 
Radě Královéhradeckého kraje jmenovat do hodnotící komise: 
Ing. Jaroslav Jirásko – předseda komise 
Mgr. Táňa Šormová – členka 
Ing. Karel Janeček – člen 
Petr Kuřík – člen 
Jiří Říha – člen 
Bc. Karel Klíma - náhradník  

 
 
K bodu 7 
Vystoupení Mgr. Ivy Blehové, ředitelky Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, 
Stěžery, Lipová 56 a Mgr. Jaroslava Bajera, ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy 
s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 
 

• Mgr. Iva Blehová, ředitelka Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, Stěžery, 
Lipová 56 

− připravila pro jednání výboru materiál (charakteristika školy), který byl před jejím 
vystoupením členům výboru předán 

− podala informace o škole 

− požádala, aby do zápisu bylo z jednání výboru uvedeno: 
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec 
Králové je školou, která má dlouhodobé vleklé problémy personálního a finančního 
rázu. Ředitelka SOŠ veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 uvádí, že je 
potřeba slučování nebo splynutí dobře připravit a ze strany úředníků KÚ metodicky 
vést. Pokud se uskuteční dříve než k 1. 7. 2012 žádá o uvolnění 0,5 úvazku 2 
úředníků odboru školství (z organizačního a ekonomického úseku) pro pomoc při 
slučování nebo splynutí. Vzhledem ke zkušenostem ředitelka školy Mgr. Iva 
Blehová doporučuje Mgr. J. Kocábovou a H. Kadlecovou. Uvádí, že řešení tak 
složitého úkolu v době překotných legislativních změn, úsporných opatření 
a personálních problémů na Obchodní akademii bez pomoci KÚ nestačí a bylo by 
z její strany nezodpovědné tento úkol přijmout. 
 

• Mgr. Jaroslav Bajer, ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 

− podal informace o škole, upozornil na zadlužení školy a zodpověděl dotazy, které 
se týkaly oblasti personální a ekonomické 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 

USNESENÍ VVZ/30/236/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. bere na vědomí 

informaci obou ředitelů škol 
 
K bodu 8 
Návrh na optimalizaci středního školství v okrese Hradec Králové 
Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál: Návrh na optimalizaci středního 
školství v Královéhradeckém kraji 
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Diskuze: 

• předseda VVVZ a PaedDr. Lukášek vyslovili pochybnosti o termínu sloučení škol 
• Mgr. Kmoch hovořil o nutnosti maximální podpory ze strany odboru školství KÚ 

a zároveň i finanční podpory ze strany zřizovatele 
• Bc. Karel Klíma podmínil hlasování podporou kraje slučovaným školám 

 
JUDr. Radmila Šulcová, vedoucí odboru školství KÚ a Mgr. Miloš Kosina, vedoucí oddělení 
středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, zodpověděli dotazy členů VVVZ  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/30/237/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  p o d p o r u j e 

optimalizační návrh týkající se sloučení dvou příspěvkových organizací zřizovaných 
Královéhradeckým krajem 

II.  d o p o r u č u j e 
1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje projednat a schválit 

s účinností od 1. 2. 2012  
a) sloučení Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 

a Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, 
Hradec Králové, V Lipkách 692 s tím, že nástupnickou organizací bude Střední 
odborná škola veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56, která bude právním 
nástupcem sloučením zanikající příspěvkové organizace (Obchodní akademie 
a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 
692) přejímajícím veškerý její majetek, práva a závazky 

b) změnu názvu příspěvkové organizace Střední odborná škola veřejnosprávní 
a sociální, Stěžery, Lipová 56 na  Obchodní akademie, Střední odborná škola 
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové 

c) dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola 
veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 dle důvodové zprávy 

 
2. zřizovateli, aby sloučenému subjektu poskytnul finanční, materiální, personální 

a organizační podporu v maximální možné míře 

 
Z jednání odešla Mgr. Vaňková a Mgr. Kmoch. 
 
 
 
K bodu 9 
Projednání žádostí o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – ostatní zřizovatelé 
Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Žádost o zápis změny v rejstříku škol 
a školských zařízení – ostatní zřizovatelé“ 
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• Miloš Kosina seznámil se žádostí Základní školy speciální Diakonie ČCE Vrchlabí o zápis  
změny v rejstříku škol a školských zařízení: zápis střední školy s nejvyšším povoleným 
počtem 20 žáků; zápis nového oboru vzdělání dle RVP 78-62-C/02  Praktická škola 
dvouletá (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 20 žáků; zápis místa 
poskytovaného vzdělávání u střední školy na adrese: Komenského 616, 543 01 Vrchlabí; 
změna názvu školské právnické osoby na Základní škola speciální a praktická škola 
Diakonie ČCE Vrchlabí 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
  

USNESENÍ VVZ/30/238/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. nedoporučuje  
Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 1. 9. 2012 
Základní škola speciální Diakonie ČCE Vrchlabí (sídlo: Komenského 616, 543 01 
Vrchlabí) 
• zápis střední školy s nejvyšším povoleným počtem 20 žáků 
• zápis nového oboru vzdělání dle RVP 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá 

(denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 20 žáků 
• zápis místa poskytovaného vzdělávání u střední školy na adrese: Komenského 

616, 543 01 Vrchlabí 
• změna názvu školské právnické osoby na Základní škola speciální a praktická 

škola Diakonie ČCE Vrchlabí 

 
 

K bodu 10 
Informace o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (oblast školství) 

 
• Naděžda Pozlerová podala informace o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových 

organizací: 
  
Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 – pokud bude 
schváleno sloučení OA HK a SOŠ Stěžery a nástupnickou organizací bude SOŠ Stěžery, 
tak bude této škole upraven název na Obchodní akademie, SOŠ a JŠ s právem SJZ, Hradec 
Králové a sídlo 500 02 HK, V Lipkách 692 a rozšířena doplňková činnost o: 

� Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
� Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
� Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti 
 

Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 požádalo o rozšíření doplňkové 
činnosti, pro které má škola materiální a personální podmínky. Jedná se o: 
 
− povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 

pro školu nejdůležitější změna – je velký zájem veřejnosti o výuku sváření 
a na škole působí svářečská škola 

 

− poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a 
myslivost 
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škola má vybavení pro zemědělské obory a tradici v zemědělských činnostech 
 

− přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
škola má vybavení pro stavební obory, žádost souvisí s výukou oboru zedník 
 

− údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 
škola má vybavení pro opravárenské obory, žádost souvisí s výukou oboru Opravář 
zemědělských strojů 

 

− překladatelská a tlumočnická činnost 
žádost souvisí s možnou potřebou využití této činnosti při jednání s klienty v rámci 
poskytování ubytovacích služeb (pro cizí státní příslušníky) 
 

− výroba strojů a zařízení 
škola má vybavení pro opravárenské obory, žádost souvisí s výukou oboru opravář 
zemědělských strojů a obráběč kovů 

 

− mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti 
žádost souvisí s možnou potřebou pořádat vzdělávací akce pro veřejnost. 

 
Dále upozornila, že na lednovém jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se bude 
schvalovat převedení činnosti speciálního pedagogického centra ze Základní školy 
logopedické a Mateřské školy logopedické, Choustníkovo Hradiště 161 na Základní školu 
a Mateřskou školu Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 (ve výboru – říjen 2011). 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
  

USNESENÍ VVZ/30/239/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
informaci o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (oblast 
školství) 
 
 

K bodu 11 
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje za rok 2011 
Členům výboru byla předána před jednáním výboru v tištěné podobě „Zpráva o činnosti výboru 
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2011“ 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/30/240/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  
zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje za rok 2011 
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K bodu 12 
Různé, diskuze, závěr  
 

• předseda výboru navrhl PhDr. Bc. Jiřího Noska jako člena výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/30/241/2012 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zvolit PhDr. Bc. Jiřího Noska členem 
výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 
  

 
 
 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:15 hodin. 
Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 16. 2. 2012 v objektu Střední školy gastronomie 
a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jaroslav Jirásko     Jiří Říha 
 předseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 17. 1. 2012 
 
……………………………..... 
 podpis 


