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  Z á p i s 

 

z 31. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. února 2012 od 14:00 hodin v objektu Střední školy 

gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 

Přítomni: Ing. Jaroslav Jirásko, Ing. Karel Janeček, Bc. Karel Klíma, Petr Kuřík, PhDr. Bc. Jiří 

Nosek, Jiří Říha, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Edita Vaňková 

 

 MUDr. Jiří Veselý 

 

Omluveni:  Mgr. Martina Bělková, Mgr. Petr Kmoch Mgr. PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Rudolf 

Polák 

 

Nepřítomni: Mgr. Miroslav Behan 

 

Přizváni: JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský (omluven), Mgr. Miloš Kosina, 

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

(omluvena), Mgr. Ladislav Groh, PaedDr. Karel Výravský, Pavel Škoda, Mgr. 

Jan Faltýnek (omluven), Mgr. František Obr (omluven), Mgr. Milan Pospíšil 

 

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. Vystoupení zástupců krajské sekce Asociace ředitelů gymnázií České republiky p. Škody 

a PaedDr. Výravského 

4. Vystoupení zástupců občanského sdružení Klub ředitelů škol Mgr. Faltýnka a Mgr. Obra 

5. Změna účelu poskytnuté dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje v oblasti 

vzdělávání 

6. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní 

rok 2010/2011 

7. Projednání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Královéhradeckého kraje (2012 – 2016) 

8. Různé, diskuze, závěr 

 

 

Mgr. Milan Pospíšil, ředitel Střední školy gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2., 

informoval o současném dění ve škole. 

 

 

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. 

Vzhledem k tomu, že se zástupci občanského sdružení Klub ředitelů škol omluvili z jednání, tak 

navrhl, aby se jednalo podle původního programu, který byl uveden v pozvánce. Dále navrhl 

schválit přítomnost PaedDr. Výravského a p. Škody – bod 3 programu.  
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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. Vystoupení zástupců krajské sekce Asociace ředitelů gymnázií České republiky p. Škody 

a PaedDr. Výravského 

4. Změna účelu poskytnuté dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje v oblasti 

vzdělávání 

5. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní 

rok 2010/2011 

6. Projednání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Královéhradeckého kraje (2012 – 2016) 

7. Různé, diskuze, závěr 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/31/242/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

program jednání a účast přizvaných hostů  

 

 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Karel Janeček. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/31/243/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

Ing. Karla Janečka jako ověřovatele zápisu 

 

 

K bodu 2 

Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

 předseda VVVZ provedl kontrolu usnesení: 

USNESENÍ VVZ/30/237/2012 – Zastupitelstvo KHK schválilo sloučení Střední školy 

veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 a Obchodní akademie a Jazykové školy 

s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 od 1. 2. 2012 

USNESENÍ VVZ/30/238/2012 – nebylo zatím Radou KHK projednáno 

USNESENÍ VVZ/30/241/2012 – Zastupitelstvo KHK 26. 1. 2012 zvolilo PhDr. Bc. Jiřího 

Noska do funkce člena výboru pro VVZ    
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/31/244/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

informaci předsedy VVVZ o plnění předchozích usnesení 

 

 

 

K bodu 3 

Vystoupení zástupců krajské sekce Asociace ředitelů gymnázií České republiky p. Škody 

a PaedDr. Výravského 

 

 PaedDr. Karel Výravský, ředitel Gymnázia, Broumov, Hradební 218 a Pavel Škola, ředitel 

Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 prezentovali problematiku víceletých 

gymnázií, viz příloha. Požádali, aby Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy Královéhradeckého kraje korespondoval v případě víceletých gymnázií 

s Dlouhodobým záměrem vzdělávání (5 – 10 %) 
 

 Mgr. Martin Horák, ředitel ÚP Hradec Králové  
 absolventi technických oborů jsou žádáni na trhu práce 

  

 Mgr. Ladislav Groh  
 gymnázia nereagují na pokles demografické křivky 

 někteří žáci do gymnázia nepatří a ti potom chybí v odborném školství 

 

 Pavel Škoda  
 ve všeobecném vzdělávání je stále 20% , ve středních odborných školách je velký 

nárůst, ve středních odborných učilištích je zase pokles 

 

 MUDr. Jiří Veselý  
 podporuje všeobecné vzdělávání 

  

 Bc. Karel Klíma  
 poděkoval ředitelům škol za přednesení stanoviska k víceletým gymnáziím 

 podporuje všeobecné vzdělávání   

 

 K bodu 4 

Změna účelu poskytnuté dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje v oblasti 

vzdělávání 

Členům VVVZ byl zaslán elektronicky materiály:  

 Změna účelu dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje v oblasti 

vzdělávání + přehledná tabulka 

 Žádost ředitele Základní školy Karla Klíče Hostinné 
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 předseda VVV informoval o žádosti ředitele Základní školy Karla Klíče Hostinné o změnu 

účelu dotace (změna nákladů na propagaci a tisk z kalendářů na almanachy, protože 

kalendáře si vyrobili svépomocí) 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/31/245/2012 

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 5 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní 

rok 2010/2011 

Členům VVVZ byl zaslán elektronicky materiál: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací 

soustavy v Královéhradeckém kraji za rok 2010/2011 

 Mgr. Kosina, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, uvedl 

překládaný materiál 

 Mgr. Táňa Šormová poděkovala odboru školství KÚ za zpracování výroční zprávy, která 

obsahuje důležité údaje potřebné pro další rozhodování o školství 

 předseda VVVZ - výroční zpráva je přehledná a dobře strukturovaná 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

 

Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/31/246/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. bere na vědomí 

znění Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za 

školní rok 2010/2011 

 

II. doporučuje 

Radě Královéhradeckého kraje seznámit se se zněním Výroční zprávy o stavu a rozvoji 

vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2010/2011 a předložit ji 

k projednání Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

 

 

K bodu 6 

Projednání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Královéhradeckého kraje (2012 – 2016) 

Členům VVVZ byl zaslán elektronicky materiál: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy Královéhradeckého kraje 2012 – 2016 (dále jen DZ KHK) 
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 Mgr. Kosina uvedl předkládaný materiál 
 

 Bc. Karel Klíma navrhl hlasovat, aby v DZ KHK byla provedena úprava na str. 33 u 

navrhovaných opatření: 
o snížit podíl žáků přijímaných do oborů víceleté gymnázium (šestileté a osmileté 

gymnázium) v daném školním roce na hodnotu odpovídající koeficientu 

K v rozmezí 5 – 10   
 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 2 

Proti: 3 

Zdržel se: 2 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/31/247/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. projednal 

znění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého 

kraje 2012 -  2016 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

VVVZ doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit znění Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012 -  2016 

 

Hlasování: Pro: 5 

Proti: 1 

Zdržel se: 1  

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  
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K bodu 7 

Různé, diskuze, závěr  

 

 předseda výboru 

 členům výboru byla před jednáním předána důvodová zpráva, která obsahuje 

statistické údaje a porovnání alokace pro dotační programy Královéhradeckého 

kraje na rok 2012 v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/31/248/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
informaci o statistických údajích a porovnání alokace pro dotační programy 

Královéhradeckého kraje na rok 2012 v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování  

 

 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:10 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 8. 3. 2012 v zasedací místnosti Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jaroslav Jirásko     Ing. Karel Janeček 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 

V Hradci Králové dne 2. 3. 2012 

 

……………………………..... 

 podpis 


