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 Z á p i s 
 
z 12. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. dubna 2010 od 14:00 hodin v objektu Gymnázia, 
Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 

 
Přítomni: Ing. Jaroslav Jirásko, Mgr. Martina Bělková, Ing. Karel Janeček, Bc. Karel Klíma, Petr 

Kuřík, Mgr. Petr Kmoch, Jiří Říha, Mgr. Táňa Šormová, Ing. Jan Vaníček 
 
Omluveni: Mgr. Miroslav Behan, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Rudolf Polák, Mgr. Edita Vaňková 
 
Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek (omluven), JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, 

Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák (omluven), Mgr. Petr Masopust, 
Ing. Růžena Ryglová, Ing. Miloslav Roman, Daniel Všetečka, MSc., Ing. Martin 
Dittrich, Mgr. Petr Skokan 

Program: 
 

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

2. Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje  
3. Informace o rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2010 v působnosti Královéhradeckého 

kraje  
4. Informace o jednání zajištění programového vybavení Microsoft pro školy 
5. Informace o testování škol v rámci projektu VEKTOR 
6. Projednání žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 
7. Různé, diskuze, závěr 

 
Mgr. Petr Skokan, ředitel Gymnázia, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, informoval o současném dění 
ve škole a také pohovořil o historii školy. 
 
 
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 hosty jednání. 
Předseda výboru přečetl program jednání. 
 
Ověřovatelem zápisu byla určena Mgr. Táňa Šormová. Jednomyslně byla schválena účast hostů 
a program jednání. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 1 

 
USNESENÍ VVZ/12/89/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
program jednání dle předloženého návrhu, účast přizvaných hostů a Mgr. Táňu 
Šormovou jako ověřovatele zápisu 
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• předseda výboru navrhl Mgr. Martina Horáka, ředitele Úřadu práce v Hradci Králové, 
za stálého hosta na jednání výboru pro VVZ 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/12/90/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
Mgr. Martina Horáka, ředitele Úřadu práce v Hradci Králové, stálým hostem 
na jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 

 
 
 
K bodu 2 
Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje 
Členům VVVZ byly materiály týkající se Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje  
 zaslány v elektronické podobě. 
 
• Ing. Miloslav Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru RR KÚ 

Královéhradeckého kraje 
- založení Regionálního inovačního fondu navazuje na závěry akčního plánu regionální 

inovační strategie Královéhradeckého kraje a bylo jednou z podmínek pro účast kraje 
v mezinárodním výzkumném projektu ERANET CROSSTEXNET 

- Regionální inovační fond by měl sloužit k financování výzkumu, vývoje a inovací v našem 
kraji 

 
• Daniel Všetečka, MSc. (Centrum EP) a Ing. Martin Dittrich (Technologické centrum HK) 

poskytli prezentaci týkající se Regionálního inovačního fondu 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/12/91/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
předložené dokumenty k Regionálnímu inovačnímu fondu Královéhradeckého kraje  
 
 
 

K bodu 3 
Informace o rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2010 v působnosti Královéhradeckého 
kraje  
Členům VVVZ byl materiál „Zpráva o rozpisu přímých NIV pro rok 2010 v působnosti 
Královéhradeckého kraje“ zaslán v elektronické podobě.  
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• Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení odboru školství 
KÚ Královéhradeckého kraje, odpověděl na dotazy ohledně rozpisu rozpočtu přímých NIV 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/12/92/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. bere na vědomí 
zprávu o rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2010 školám 
a školským zařízením v působnosti Královéhradeckého kraje 

 
 
 

K bodu 4 
Informace o jednání zajištění programového vybavení Microsoft pro školy 
Členům VVVZ byl materiál „Nabídka licencí programového vybavení Microsoft pro školy pro r. 2010 
a další“ zaslán v elektronické podobě.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/12/93/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
informaci o probíhajících jednání o podmínkách zajištění SW Microsoft pro školy 
v období od 1. 7. 2010 

 
 
 
K bodu 5 
Informace o testování škol v rámci projektu VEKTOR 
Členům VVVZ byl materiál „Testování škol v Královéhradeckém kraji společností Scio v rámci 
projektu Vektor“ zaslán v elektronické podobě.  
 
• JUDr. Radmila Šulcová, vedoucí odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje 

- společnost Scio může poskytnout výsledky škol pouze na základě jejich souhlasu 
- školy, které se zúčastnily testování v rámci projektu VEKTOR v roce 2007 byly požádány, 

aby vyslovily souhlas s předložením podrobné analýzy Královéhradeckému kraji (svému 
zřizovateli) 

- 3 školy nedaly souhlas (Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682; 
Obchodní akademie, Hořice, Šalounova 919; Střední průmyslová škola kamenická 
a sochařská, Hořice, Husova 675) 

- jakmile odbor školství obdrží požadovaný materiál od společnosti Scio, tak jej předloží 
na jednání výboru pro VVZ 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/12/94/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. bere na vědomí 
zprávu o testování škol v Královéhradeckém kraji společností Scio v rámci projektu 
VEKTOR 
 
 
 

K bodu 6 
Projednání žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 
Členům VVVZ byl materiál „Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel 
Královéhradecký kraj“ zaslán v elektronické podobě.  
 
• JUDr. Radmila Šulcová seznámila s žádostí Středního odborného učiliště, Lázně Bělohrad, 

Zámecká 478 o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/12/95/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. doporučuje  
Radě Královéhradeckého kraje schválit žádosti o zápis změn v rejstříku škol 
a školských zařízení 
 
s účinností od 1. 5. 2010 
Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478  

- snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek domova mládeže ze 150 na 37 
- zápis místa poskytovaných školských služeb u domova mládeže U Lva 569, 507 

81 Lázně Bělohrad 
- výmaz místa poskytovaných školských služeb u domova mládeže 

T.  G. Masaryka 1, 507 81 Lázně Bělohrad 
- snížení nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny - výdejny 

ze 450 na 250 
- výmaz místa poskytovaných školských služeb u školní jídelny - výdejny 

T. G. Masaryka 1, 507 81 Lázně Bělohrad 
- zápis místa poskytovaných školských služeb u školní jídelny - výdejny U Lva 

569, 507 81 Lázně Bělohrad 
- zápis místa poskytovaných školských služeb u školní jídelny - výdejny Zámecká 

478, 507 81 Lázně Bělohrad 
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K bodu 7 
Různé, diskuze, závěr 
 
• Dne 31. 3. 2010 byl všem členům výboru pro VVZ elektronicky rozeslán požadavek předsedy 

výboru ing. Jiráska o odsouhlasení/neodsouhlasení návrhu usnesení do 6. 4. 2010: 
VVVZ doporučuje Radě Královéhradeckého kraje schválit žádost Střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Hradební  1029 o zápis změny v rejstříku škol 
a školských zařízení od 1. 9. 2010. Obor vzdělání dle rámcového vzdělávacího programu 23-
68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (denní forma vzdělávání s nejvyšším 
povoleným počtem 90 žáků) bude v rejstříku škol a školských zařízení zapsán jako dobíhající 
obor od 1. 9. 2011.  
Návrh usnesení byl členy výboru pro VVZ odsouhlasen. 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/12/96/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. doporučuje 
Radě Královéhradeckého kraje schválit žádost Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště, Hradec Králové, Hradební  1029 o zápis změny v rejstříku škol 
a školských zařízení od 1. 9. 2010. Obor vzdělání dle rámcového vzdělávacího 
programu 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (denní forma vzdělávání 
s nejvyšším povoleným počtem 90 žáků) bude v rejstříku škol a školských zařízení 
zapsán jako dobíhající obor od 1. 9. 2011 

 
 
 
• Ing. Václav Jarkovský podal další informace k materiálu „Gymnázium a SOŠ, Úpice, 

Havlíčkova 812 - soupis a specifikace nemovitého a movitého majetku k 31. 12. 2009“, který 
byl zaslán členům VVVZ v elektronické podobě. 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/12/97/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
informaci o stavu nemovitého a movitého majetku příspěvkové organizace Gymnázium 
a Střední odborná škola, Úpice, Havlíčkova 812 k 31. 12. 2009 

   
 
 
 
• členové výboru požadují, aby dostávali informace o materiálech týkajících se školství, které 

budou předkládány k projednání Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/12/98/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. žádá 
předsedu výboru pro VVZ, aby v součinnosti s PhDr. Bc. Jiřím Noskem, členem Rady 
Královéhradeckého kraje, podávali na jednání výboru pro VVZ informace 
k materiálům týkajícím se školství, které budou předkládány Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje k projednání 

 
 
 
• členové výboru požadují, aby JUDr. Šulcová podávala informace – závěry z jednání Rady 

rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje na jednání výboru 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/12/99/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. žádá 
JUDr. Radmilu Šulcovou, vedoucí odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje, 
o podávání informací z jednání Rady rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého 
kraje na jednání výboru pro VVZ 

 
 
 
 
Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:40. 
Další jednání VVVZ se bude konat dne 20. 5. 2010.  
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jaroslav Jirásko     Mgr. Táňa Šormová 
 předseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 22. 4. 2010 
 
 
……………………………..... 
 podpis 


