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 Z á p i s 
 
z 26. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. září 2011 od 14:00 hodin v objektu Školského 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec 
Králové, Štefánikova 566 

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

PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Rudolf Polák, Jiří Říha, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Edita 
Vaňková 

 
Omluveni: Bc. Karel Klíma, Petr Kuřík 
 
Nepřítomni: Mgr. Miroslav Behan 
 
Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek, JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Miloš 

Kosina, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák (omluven), Ing. Růžena 
Ryglová (omluvena), Mgr. Marcela Nováková  

 
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. Dotační programy v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování v roce 2011 
4. Podmínky dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování pro rok 

2012 
5. Projednání žádosti ředitelů některých středních škol o revokaci usnesení Rady 

Královéhradeckého kraje 15/923/2011 o písemných individuálních žádostech ohledně 
povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků a studentů ve třídě 

6. Návrh na optimalizační změny v oblasti školství v Královéhradeckém kraji 
7. Projednání žádostí o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 
8. Příprava rozpočtu odvětví školství a volnočasových aktivit pro rok 2012 
9. Projednání návrhu mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru pro VVZ 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
10. 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. 
Předseda VVZ navrhl, aby za bod 4. programu byl zařazen bod 6. Návrh na optimalizační změny 
v oblasti školství v Královéhradeckém kraji. Dále navrhl k tomuto bodu jako hosty jednání 
Mgr. Zbyňka Hrušku, Mgr. Petra Jaroše a Mgr. Pavla Petra. 
 
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. Dotační programy v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování v roce 2011 
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4. Podmínky dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování pro rok 
2012 

5. Návrh na optimalizační změny v oblasti školství v Královéhradeckém kraji 
6. Projednání žádosti ředitelů některých středních škol o revokaci usnesení Rady 

Královéhradeckého kraje 15/923/2011 o písemných individuálních žádostech ohledně 
povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků a studentů ve třídě 

7. Projednání žádostí o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 
8. Příprava rozpočtu odvětví školství a volnočasových aktivit pro rok 2012 
9. Projednání návrhu mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru pro VVZ 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
10. Různé, diskuze, závěr  

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/26/205/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
program jednání a účast přizvaných hostů  
 
 

Ověřovatelkou zápisu byla navržena Mgr. Táňa Šormová 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/26/206/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
Mgr. Táňu Šormovou jako ověřovatelku zápisu 
 
 

Předseda VVVZ předal slovo Mgr. Marcele Novákové, ředitelce Školského zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 
566, která informovala o činnosti zařízení a odpověděla na dotazy členů výboru. 
 
 
K bodu 2 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

• předseda VVVZ provedl kontrolu usnesení: 
USNESENÍ VVZ/25/201/2011 – schváleno Radou KHK (RK/19/1003/2011) 
USNESENÍ VVZ/25/203/2011 I. část – schváleno Radou KHK (RK/15/911/2011) 
USNESENÍ VVZ/25/203/2011 II. část – schváleno Radou KHK (RK/15/912/2011) 
Radou KHK nebyl projednán zápis oboru dle RVP 26-45-M801 Telekomunikace 
pro Střední průmyslovou školu, Hradec Králové, Hradecká 647 a celá žádost Střední školy 
technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/26/207/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

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

 
 
K bodu 3 
Dotační programy v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování v roce 2011 
Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Vratka finančních prostředků 
z poskytnutých dotací z dotačního programu Královéhradeckého kraje v oblasti vzdělávání 
a prevence rizikového chování a návrh přerozdělení vratky subjektům, které podali žádosti 
v termínu dotačního řízení v roce 2011“ + příloha 
 

• Bc. Ondřej Knotek, referent oddělení krajských dotací KÚ 
− 4 organizace odstoupily od smlouvy a vrátily částku, jsou to: Gymnázium J. K. 

Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 – 25.000 Kč; Základní škola a Mateřská 
škola, Běchary, okres Jičín – 25.0000 Kč; Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 – 15.000 Kč; 
Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 – 15.000 Kč) 

− předložil návrh na přerozdělení vrácené finanční částky ve výši 80.000 Kč 
subjektům, které podaly žádost v řádném termínu 

− 17 subjektům byla přidělena částka v rozmezí 2.000 – 6.000 Kč 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/26/208/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
1. odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu 

Královéhradeckého kraje dle přílohy důvodové zprávy 
2. seznam příjemců dotace a žadatelů, kterým na základě zhodnocení jejich 

žádosti a projektu by bylo vhodné dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
přidělit dle přílohy důvodové zprávy 

II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit seznam příjemců dotace a žadatelů, 
kterým na základě zhodnocení jejich žádosti a projektu by bylo vhodné dotaci 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje přidělit dle přílohy důvodové zprávy 
 

 
K bodu 4 
Podmínky dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování pro rok 
2012 
Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Podmínky dotačních programů v oblasti 
vzdělávání a prevence rizikového chování pro rok 2012“ + 5 příloh 
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• Bc. Ondřej Knotek, informoval o podmínkách dotačních programů pro rok 2012: 

− nevyhlásit program SMV 01 
− změnu minimální a maximální výše dotace u některých programů 
− vypuštění příloh podrobného popisu a rozpočtu u žádostí o dotaci 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 

USNESENÍ VVZ/26/209/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
I. bere na vědomí  

podmínky dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 
pro rok 2012, které jsou přílohou této důvodové zprávy 

 
II. ukládá 

1. doplnit podmínky dotačního programu SMV 04 o vymezení sportovních činností 
při zájmových aktivitách škol a školských zařízení 
 

2. předsedovi výboru zařadit na jednání projednání podmínek dotačních programů 
na rok 2012, aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013 vč. 
příloh a Zásad poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu 
Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně 
prospěšnou činnost na území kraje  

 
 
 

K bodu 5 
Návrh na optimalizační změny v oblasti školství v Královéhradeckém kraji 
Členům VVVZ byl zaslán 8. 9. 2011 v elektronické podobě materiál „Návrh na optimalizační změny 
v oblasti školství v Královéhradeckém kraji“ a dne 14. 9. 2011 opravený tento materiál v části 
usnesení 

 

• předseda VVVZ přivítal hosty jednání Mgr. Zbyňka Hrušku, ředitele Integrované střední 
školy, Nová Paka, Kumburská 846; Mgr. Pavla Petra, ředitele Středního odborného 
učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 a Mgr. Petra Jaroše, zástupce ředitele Střední školy 
gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 
 

• ředitelé a zástupce ředitele podali informace o školách (počty žáků, obory vzdělání, 
úspěchy žáků, uplatnitelnost absolventů na trhu práce, počty zaměstnanců, budovy škol) 
a odpověděli na dotazy členů výboru, které se týkaly financování, doplňkové činnosti 
a spolupráce škol 
 

• Mgr. Táňa Šormová požaduje, aby materiály v případě optimalizace byly rozděleny 
a znovu upozornila, aby u všech předkládaných materiálů bylo uvedeno jméno 
vyhotovitele a datum 
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• předseda VVVZ 
− navrhl, aby projednávání zápisu změn v rejstříku škol a školských zařízení týkající se 

oboru vzdělání dle RVP 18-20-M/01 Informační technologie bylo přesunuto na příští 
jednání výboru 

− požádal vedoucí odboru školství KÚ, aby ředitele dotčených škol informovala 
o navrhované změně u tohoto oboru vzdělání  

− ředitelé škol budou pozváni na příští jednání výboru 
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 

USNESENÍ VVZ/26/210/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. souhlasí 

s přesunem projednávání zápisu změn v rejstříku škol a školských zařízení týkající se 
oboru vzdělání dle RVP 18-20-M/01 Informační technologie na příští jednání výboru 
pro VVZ 
 

 
•  předseda VVVZ 

− dal hlasovat o návrhu sloučení dvou příspěvkových organizací. S účinností od 1. 7. 
2012 sloučit Střední školu gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 
a Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 s tím, že Střední škola 
gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 bude právním nástupcem 
sloučením zanikající příspěvkové organizace, který přejímá veškerý její majetek, 
práva a závazky  

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 1 

Proti: 3 
Zdržel se: 4 
 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 
 
 
K bodu 6 
Projednání žádosti ředitelů některých středních škol o revokaci usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje 15/923/2011 o písemných individuálních žádostech ohledně 
povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků a studentů ve třídě 
 

• předseda VVVZ  
− toto opatření zkomplikovalo rozhodování ředitelům škol 
− zvážit, aby se toto opatření týkalo pouze 1. ročníků 
− informuje Radu Královéhradeckého kraje o komplikacích vzniklých rozhodnutím 

RK/15/923/2011  
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K bodu 7 
Projednání žádostí o zápis změn 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“ 
 

• Mgr. Miloš Kosina seznámil se žádostmi o zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení od 1. 10. 2011  

− Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují – zápis místa (základní 
škola, školní družina) na adrese Českých bratří 1035, 549 01 Nové Město 
nad Metují a výmaz místa (základní škola, školní družina) na adrese Rašínova 313, 
549 01 Nové Město nad Metují 

− Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 – 
zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy ze 128 na 133 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/26/211/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
doporučuje 
Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
 
s účinností od 1. 10. 2011 
 
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metuji 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u základní školy na adrese 
Českých bratří 1035, 549 01 Nové Město nad Metují 

- výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u základní školy na adrese 
Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u školní družiny na adrese 
Českých bratří 1035, 549 01 Nové Město nad Metují 

- výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u školní družiny na adrese 
Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují 

 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové. Štefánikova 549  

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy o 5 tj., ze 128 na 133 
 
 
K bodu 8 
Příprava rozpočtu odvětví školství a volnočasových aktivit pro rok 2012 
Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiál „Příprava rozpočtu odvětví školství a 
volnočasových aktivit pro rok 2012“ + 2 příloh 
 

• Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení OŠ KÚ, 
okomentoval předkládaný materiál 
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K bodu 9 
Projednání návrhu mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru pro VVZ 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

• předseda VVVZ 
− seznámil s návrhem mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru pro VVZ 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2011 (výše odměn byla stanovena 
na základě účasti členů výboru na jednání výboru pro VVZ) 

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

Proti: 0 
Zdržel se:0 
  

USNESENÍ VVZ/26/212/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
I.  projednal 

návrh mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2011 
 

II.  souhlasí 
s návrhem mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2011 
 

 
 
K bodu 10 
Různé, diskuze, závěr 

   
Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:45 hodin. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jaroslav Jirásko     Mgr. Táňa Šormová 
 předseda výboru      ověřovatelka zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 21. 9. 2011 
 
……………………………..... 
 podpis 


