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 Z á p i s 
 
z 24. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. května 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 
Stanislava Suchardy 4a-P1.411 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, 
Pivovarské náměstní 1245 

 
Přítomni: Ing. Jaroslav Jirásko, Mgr. Miroslav Behan, Ing. Karel Janeček, Petr Kuřík, Mgr. Petr 

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

 
Omluveni: Mgr. Martina Bělková, Bc. Karel Klíma, Rudolf Polák  
 
 
Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek (omluven), JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, 

Mgr. Miloš Kosina (omluven), Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák, 
Ing. Růžena Ryglová (omluvena), Daniel Halmich  

 
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. Příprava rozpočtu odvětví školství a volnočasových aktivit pro rok 2012 
4. Informace o výsledné nabídce firmy Microsoft a návrhu na uzavření smlouvy 
5. Informace o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (oblast školství) 

zřizovaných Královéhradeckým krajem  
6. Projednání termínů jednání VVVZ na II. pololetí roku 2011 
7. 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 hosty jednání.    
Předseda VVVZ podal návrh na zařazení bodu Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských 
zařízení (bod 7) a o výměnu bodu 3 a 4. 
 
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. Informace o výsledné nabídce firmy Microsoft a návrhu na uzavření smlouvy 
4. Příprava rozpočtu odvětví školství a volnočasových aktivit pro rok 2012 
5. Informace o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (oblast školství) 

zřizovaných Královéhradeckým krajem  
6. Projednání termínů jednání VVVZ na II. pololetí roku 2011 
7. Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 
8. Různé, diskuze, závěr  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/24/192/2011 
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: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 1 

 
USNESENÍ VVZ/24/193/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
Mgr. Táňu Šormovou jako ověřovatelku zápisu 

 
K bodu 2 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

• předseda VVZ provedl kontrolu usnesení: 
USNESENÍ VVZ/22/180/2011 – schváleno Zastupitelstvem KHK dne 5. 5. 2011 (zpráva 
o hospodaření PO) 
USNESENÍ VVZ/23/186-188/2011 – schváleno Radou KHK dne 11. 5. 2011 (změny 
v rejstříku škol a školských zařízení) 
 
 

K bodu 3 
Informace o výsledné nabídce firmy Microsoft a návrhu na uzavření smlouvy 
Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 
ü Informace o výsledné nabídce licencí fy Microstoft pro školy a návrhu na uzavření 

smlouvy 
ü Smlouva Campus and School 
ü Prováděcí smlouva pro řešení ve vzdělávání 
ü Podpisový formulář programu 

• Daniel Halmich, člen komise pro informatiku Rady Královéhradeckého kraje 
− komise informatiky dostala za úkol prověřit výhodnost předložené nabídky 

a rámcové smlouvy Master Agreement na programové vybavení pro školy. 
Předložená nabídka se jeví jako výhodná z důvodů zásadních změn v rámcové 
smlouvě (např. změna počítání licencí na základě počtu zaměstnanců na plný 
úvazek a nikoliv dle počtu počítačů jako v současné době). Na základě 
předložených podkladů komise doporučuje uzavřít výše uvedenou rámcovou 
smlouvu s firmou Microsoft na další 3leté období 
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• Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení OŠ KÚ, 
okomentoval materiály, které členové obdrželi elektronicky 

 
• Petr Kuřík navrhl, aby pan radní seznámil členy Asociace krajů s aktuální formou 

licencování MSA s tím, že by bylo vhodné prověřit možnost společného postupu krajů 
s cílem dosáhnout co nejlepší nabídky 

 
 
 
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/24/194/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  
informaci o výsledné podobě nabídky firmy Microsoft na programové vybavení pro 
školy pro období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2014 
 

II. doporučuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit uzavření nové rámcové smlouvy 
s firmou Microsoft na zajištění licencí pro školy pro následující 3 roky 

 
 
K bodu 4 
Příprava rozpočtu odvětví školství a volnočasových aktivit 
Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: Příprava rozpočtu odvětví školství 
a volnočasových aktivit pro rok 2012 + 2 přílohy (Fond rozvoje a reprodukce KHK v roce 2012) 

• Ing. Václav Jarkovský,  
− podal informaci o přípravě rozpočtu a o požadavcích na rok 2012  

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/24/195/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 
informaci o přípravě rozpočtu a požadavcích na rok 2012 pro odvětví školství 
 

II. doporučuje 
Radě Královéhradeckého kraje zabezpečit objemy rozpočtu pro rok 2012 
dle požadavků obou odvětví 
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K bodu 5 
Informace o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (oblast školství) 
zřizovaných Královéhradeckým krajem  
 
 

• Naděžda Pozlerová, referentka oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, 
informovala o změnách, které musí být provedeny ve zřizovací listině příspěvkové 
organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, 
Školní 1377 z důvodu sloučení se Střední průmyslovou školou, Nové Město nad Metují, 
Československé armády 376. Jedná se o změnu názvu příspěvkové organizace, vymezení 
majetku ve vlastnictví kraje, který se předává příspěvkové organizaci k hospodaření, 
doplňkovou činnost a o doplnění přílohy – Soupis a specifikace nemovitého majetku, který 
je předáván příspěvkové organizaci k hospodaření (LV 1179) 

 
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/24/196/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. bere na vědomí 
informaci o změně ve zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377  

 
 
 

K bodu 6 
Projednání termínů jednání VVVZ na II. pololetí roku 2011 
Členům VVVZ byly zaslány návrhy termínů jednání VVVZ na II. pololetí roku 
2011v elektronické podobě: 
čtvrtek 1. 9. 2011 – Hradec Králové 
čtvrtek 13. 10. 2011 – SŠ potravinářská Smiřice 
středa 23. 11. 2011 – Gymnázium Rychnov nad Kněžnou 
čtvrtek 8. 12. 2011 – Hradec Králové. 
 
Na základě připomínek členů výboru byly navrženy termíny jednání VVVZ na II. pololetí roku 
2011: 
čtvrtek 1. 9. 2011 od 14:00 hodin – Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, Hradec 
Králové, Štefánikova 566 
čtvrtek 13. 10. 2011 od 14:00 hodin – Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 
středa 23. 11. 2011 od 14:00 hodin – Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov 
nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 
středa 7. 12. 2011 od 12:00 hodin – Hradec Králové. 
 
Předseda výboru navrhl změnu termínu červnového jednání výboru na 29. 6. 2011 od 14:00 hodin. 
Jednání se uskuteční v zasedací místnosti KÚ Královéhradeckého kraje. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
  
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/24/197/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje  
1. termíny jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje na II. pololetí roku 2011: 
čtvrtek 1. 9. 2011 od 14:00 hodin - Školské zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 
čtvrtek 13. 10. 2011 od 14:00 hodin – Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. 
Govorova 110 
středa 23. 11. 2011 od 14:00 hodin – Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov 
nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 
středa 7. 12. 2011 od 12:00 hodin – Hradec Králové 

2. změnu termínu červnového jednání výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na středu 29. 6. 2011. 
Jednání se uskuteční od 14:00 hodin v zasedací místnosti KÚ Královéhradeckého 
kraje  

 
 

K bodu 7 
Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
Členům VVVZ byl předán před jednáním výboru materiál „Žádosti o zápis změny v rejstříku škol 
a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj“  

• JUDr. Radmila Šulcová, vedoucí odboru školství KÚ, podala informace o žádostech 
o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení, které předložily: Střední škola 
a Základní škola, Nové Město nad Metují (žádost o zápis místa poskytovaného 
vzdělávání nebo školských služeb u střední školy na adrese Kladská 164, 550 01 
Broumov); Základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 
(žádost o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy z 56 na 66 a o 
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-01-C/01 
Základní škola z 56 na 66) 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/24/198/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  
Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 1. 9. 2011 

 
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

− zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u střední školy 
na adrese Kladská 164, 550 01 Broumov 

 
Základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 

− zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy z 56 na 66 
− zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-01-C/01 

Základní škola z 56 na 66 
 

 
• JUDr. Radmila Šulcová seznámila se žádostí Mateřské školy, základní školy a praktické 

školy Daneta, s.r.o. o zápis nového oboru vzdělání dle RVP 69-54-E/01 Provozní služby 
do rejstříku škol a školských zařízení. Součástí této žádosti musí být stanovisko 
Královéhradeckého kraje, a proto je žádost předkládána k projednání v orgánech kraje. 
 

• Ing. Jirásko navrhuje, aby na příští jednání výboru byla pozvána Mgr. Monika Bourová, 
ředitelka Mateřské školy, základní školy a praktické školy Daneta, s.r.o., která by podala 
další informace k této žádosti. 

 
Ve 14:45 hodin se na jednání dostavil Mgr. Miroslav Behan. 
Ve 14:55 hodin se omluvil a z jednání odešel Ing. Jaroslav Jirásko. 
 
K bodu 8 
Různé, diskuze, závěr 
 
Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo místopředsedou výboru ukončeno v 15:10 
hodin. 
Další jednání VVVZ se bude konat dne 29. 6. 2011 v zasedací místnosti KÚ Královéhradeckého 
kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 od 14:00 hodin. 
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jaroslav Jirásko     Mgr. Táňa Šormová 
 předseda výboru      ověřovatelka zápisu 
 
 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 30. 5. 2011 
 
……………………………..... 
 podpis 


