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 Z á p i s 
 
z 20. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 20. ledna 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti    
9-N2.903 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 
Přítomni: Ing. Jaroslav Jirásko, Mgr. Miroslav Behan, Ing. Karel Janeček, Bc. Karel Klíma, 

Mgr. Petr Kmoch, Petr Kuřík, Jiří Říha, Mgr. Táňa Šormová, Ing. Jan Vaníček, 
Mgr. Edita Vaňková 

 
Omluveni: Mgr. Martina Bělková, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Rudolf Polák 
 
Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek, JUDr. Radmila Šulcová (omluvena), Ing. Václav Jarkovský, 

Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Martin Horák, Ing. Růžena Ryglová, 
Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D., Ing. Miloslav Roman, Ing. Ladislav Mlejnek, 
Ing. Marcel Zadrobílek, Mgr. Dana Komorová, Mgr. Eva Slámová, Mgr. Martina 
Berdychová, Ing. Jaroslav Winter 

 
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. Analýza hospodářského vývoje Královéhradeckého kraje včetně vymezení hospodářsky 

slabých oblastí 
4. Analýza dobrovolných svazků obcí na území Královéhradeckého kraje 
5. Informace o důsledcích zrušení čtyřletého gymnázia v Hořicích  
6. Ustanovení hodnotící komise, návrh termínu jednání a jmenování 
7. Informace o činnosti České školní inspekce 
8. Informace o situaci na trhu práce v Královéhradeckém kraji a o změnách v oblasti služeb 

a zaměstnanosti 
9. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
10. Informace o změně ve zřizovací listině příspěvkové organizace Odborné učiliště 

a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54  
11. 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.  
Ověřovatelkou zápisu byla navržena Mgr. Táňa Šormová. 
 
Předseda navrhl úpravu bodů programu jednání tak, že za bod 2 se přesune bod 5 a 7. 
 
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 důsledcích zrušení čtyřletého gymnázia v Hořicích 
4.  Informace o činnosti České školní inspekce 
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5. Analýza hospodářského vývoje Královéhradeckého kraje včetně vymezení hospodářsky 

slabých oblastí 
6. Analýza dobrovolných svazků obcí na území Královéhradeckého kraje 
7. Ustanovení hodnotící komise, návrh termínu jednání a jmenování 
8. Informace o situaci na trhu práce v Královéhradeckém kraji a o změnách v oblasti služeb 

a zaměstnanosti 
9. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
10. Informace o změně ve zřizovací listině příspěvkové organizace Odborné učiliště 

a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54  
11. Různé, diskuze, závěr  

 
 
Jednomyslně byla schválena účast hostů a program jednání. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/20/158/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
program jednání, účast přizvaných hostů a Mgr. Táňu Šormovou jako ověřovatelku 
zápisu 

 
 
 
K bodu 2 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

• předseda VVZ provedl kontrolu usnesení: 
USNESENÍ VVZ/19/156/2010 – Rada KHK schválila změny v rejstříku škol a školských 
zařízení dle doporučení VVVZ (RK/1/25/2011) - vyřízeno 
 
USNESENÍ VVZ/19/157/2010 – Rada KHK schválila dne 15. 12. 2010 rozšíření opatření 
na podporu středního vzdělání s výučním listem o obor vzdělání 26-52-H/01 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (RK/31/1550/2010) - vyřízeno 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/20/159/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  
informaci předsedy o plnění předchozích usnesení výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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K bodu 3 
Informace o důsledcích zrušení čtyřletého gymnázia v Hořicích   
Členům VVVZ byl předán v písemné podobě materiál „Přímé důsledky“, který zpracovala 
Mgr. Eva Slámová 
 

• Mgr. Eva Slámová, zástupkyně ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Hořice, 
Husova 1414, okomentovala dopad rozhodnutí Královéhradeckého kraje o zrušení 
čtyřletého gymnázia 

• PhDr. Bc. Jiří Nosek, člen Rady Královéhradeckého kraje, na březnovém zasedání 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje bude projednáváno sloučení středních škol 
v Hořicích 

• Ing. Jaroslav Winter, člen Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, navrhl, aby se jednalo 
koncepčně o všech středních školách v Hořicích najednou 

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

Proti: 1 
Zdržel se: 1 
 

USNESENÍ VVZ/20/160/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  
PhDr. Bc. Jiřímu Noskovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, řešit problematiku 
středních škol v Hořicích komplexně a návrh na řešení předložit na dubnové jednání 
výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje 
 
 
 

K bodu 4 
Informace o činnosti České školní inspekce 

• Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D., ředitelka Královéhradeckého inspektorátu České školní 
inspekce, poskytla prezentaci týkající se činnosti České školní inspekce a informovala 
o změnách, které se uskutečnily na Královéhradeckém inspektorátu ČŠI 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
 
Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/20/161/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
informaci Mgr. Bc. Miluše Urbanové, Ph.D., ředitelky Královéhradeckého 
inspektorátu ČŠI, o činnosti České školní inspekce  
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K bodu 5 
Analýza hospodářského vývoje Královéhradeckého kraje včetně vymezení hospodářsky 
slabých oblastí 
Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Analýza hospodářského vývoje 
Královéhradeckého kraje včetně vymezení hospodářsky slabých oblastí 
 

• Ing. Miloslav Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje KÚ 
− uvedl předkládaný materiál 
− v materiálu jsou uvedena data za rok 2008 (na konci roku 2010 byly statistické 

údaje kompletní pouze za rok 2008) 
• Mgr. Martin Horák, ředitel Úřadu práce Hradec Králové 

− měla by se uvádět aktuální data o nezaměstnanosti 
• Ing. Karel Janeček 

− navrhl, aby na závěr tohoto materiálu byla zpracována ještě jedna příloha 
s aktuálními daty o stavu zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 

• Ing. Ladislav Mlejnek, odborný konzultant oddělení rozvoje Centra EP, poskytl prezentaci 
týkající se hospodářského vývoje Královéhradeckého kraje a odpověděl na dotazy členů 
VVVZ 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/20/162/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  
materiál Analýza hospodářského vývoje Královéhradeckého kraje včetně vymezení 
hospodářsky slabých oblastí 

 
 
 
K bodu 6 
Analýza dobrovolných svazků obcí na území Královéhradeckého kraje 
Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Analýza dobrovolných svazků obcí na 
území Královéhradeckého kraje“ 
 

• Ing. Ladislav Mlejnek poskytl prezentaci týkající se dobrovolných svazů obcí na území 
Královéhradeckého kraje a odpověděl na dotazy členů VVVZ 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
 
Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/20/163/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  
materiál Analýza dobrovolných svazků obcí na území Královéhradeckého kraje 
  

K bodu 7 
Ustanovení hodnotící komise, návrh termínu jednání a jmenování  
Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Ustanovení hodnotící komise, návrh 
termínu jednání a jmenování“ 
 

• Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací KÚ 
− VVVZ by měl schválit počet členů hodnotící komise (návrh tajemníka hodnotící 

komise: D. Dernerová), termín zasedání hodnotící komise (návrh termínu: úterý 
12. dubna 2011 od 8:30 hodin) a jména pracovníků oddělení krajských dotací KÚ 
(návrh: Ing.Zadrobílek, Mgr. Komorová, B. Knotek) 

− VVVZ by měl navrhnout předsedu a členy hodnotící komise 
− předsedu a členy hodnotící komise jmenuje Rada Královéhradeckého kraje 

• předseda navrhl členy hodnotící komise: Ing. Jirásko (předseda), Ing. Janeček, P. Kuřík, 
Mgr. Šormová, J. Říha, Mgr. Anschlagová, Mgr. Horáček; náhradníci: Bc. Klíma, 
Mgr. Kmoch a změnu času jednání od 9:00 hodin 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/20/164/2011 
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 stanovena v počtu 7 členů. 

2. termín zasedání hodnotící komise je stanoven na úterý 12. dubna 2011 od 9:00 
hodin 

3. přizvání pracovníků oddělení krajských dotací dle článku VII. odstavec 7)  

 
Vedoucí oddělení Ing. Marcel Zadrobílek 

Administrátor oblasti Mgr. Dana Komorová 

Administrátor oblasti Bc. Ondřej Knotek 
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II. doporučuje  

Radě Královéhradeckého kraje jmenovat do hodnotící komise 
 
Předseda komise Ing. Jaroslav Jirásko 

Člen komise Ing. Karel Janeček 

Člen komise Petr Kuřík 

Člen komise Mgr. Táňa Šormová 

Člen komise Jiří Říha 

Člen komise Mgr. Dagmar Anschlagová 

Člen komise Mgr. Daniel Horáček 

Tajemník Dana Dernerová 

Náhradník Bc. Karel Klíma 

Náhradník Mgr. Petr Kmoch 

 
 
 
K bodu 8 
Informace o situaci na trhu práce v Královéhradeckém kraji a o změnách v oblasti služeb 
a zaměstnanosti 

• Mgr. Martin Horák, informoval o aktuální situaci na trhu práce v Královéhradeckém kraji, 
změnách od 1. 1. 2011 a o připravovaných změnách organizační struktury úřadů práce 
od 1. 4. 2011  

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 

USNESENÍ VVZ/20/165/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
informace Mgr. Martina Horáka, ředitele Úřadu práce Hradec Králové, o situaci 
na trhu práce v Královéhradeckém kraji a o změnách v oblasti služeb 
a zaměstnanosti 
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K bodu 9 
Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál „Žádost o zápis změny v rejstříku škol 
a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj“  

• Mgr. Miloš Kosina, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, seznámil 
se žádostí Střední školy služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
 

USNESENÍ VVZ/20/166/2011 
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. 3. 2011 
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 

− výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u střední školy 
na adrese Prokopova 692, 566 01 Vysoké Mýto 

 
 
 
K bodu 10 
Informace o změně ve zřizovací listině příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická 
škola, Hořice, Havlíčkova 54  

• Naděžda Pozlerová, referentka oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, 
informovala o změně ve zřizovací listině příspěvkové organizace Odborné učiliště 
a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 (dále jen škola), o kterou požádal ředitel školy 
z důvodu realizace programů dalšího vzdělávání. Škola je zapojena do projektu UNIV 2 
KRAJE. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje bude dne 24. 3. 2011 předložen 
ke schválení dodatek č. 1 zřizovací listiny, kterým bude doplněn čl. 8 Doplňková činnost 
o obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání, kurzů, školní včetně 
lektorské činnosti.  

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
 
Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/20/167/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  
informaci o změně ve zřizovací listině příspěvkové organizace Odborné učiliště 
a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 

 
K bodu 11 
Různé, diskuze, závěr 
 

• Jiří Říha navrhl, aby bylo svoláno jednání u kulatého stolu ohledně středních škol 
v Hořicích za účasti: PhDr. Bc. Jiřího Noska – člena Rady KHK, Ing. Jaroslava Jiráska – 
předsedy VVVZ, zástupců politických klubů, ředitelů středních škol v Hořicích, starosty 
města Hořice a zástupců odboru školství KÚ KHK. 

 
 
Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 17:00 hodin. 
Další jednání VVVZ se bude konat dne 17. 2. 2010 ve Střední odborné škole a Středním 
odborném učilišti, Hradec Králové, Vocelova 1338. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jaroslav Jirásko     Mgr. Táňa Šormová 
 předseda výboru      ověřovatelka zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 24. 1. 2011 
 
……………………………..... 
 podpis 


