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 Z á p i s 
 
z 13. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 20. května 2010 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 4a-
P1.411 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

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

Kmoch, PaedDr. Josef Lukášek, Rudolf Polák, Jiří Říha, Mgr. Táňa Šormová, Ing. Jan 
Vaníček, Mgr. Edita Vaňková 

 
Omluveni: Mgr. Miroslav Behan, Bc. Karel Klíma 
 
Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek, JUDr. Radmila Šulcová (omluvena), Ing. Václav Jarkovský, 

Ing. Jaroslav Dobiáš, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Martin Horák, Ing. Růžena Ryglová 
(omluvena), PhDr. Václav Mrštík, Ing. Jiří Drahoš, Ondřej Knotek 

 
Program: 
 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení 
účasti hostů na jednání – Ing. Jaroslav Jirásko 

2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ - Ing. Jaroslav Jirásko 
3. Informace o probíhající kontrole v Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní 

jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 – Ing. Jiří Drahoš 
4. Analýzy dotačních programů (oblast prevence a vzdělávání) za rok 2010 – Ondřej Knotek  
5. Informace o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje – 

PhDr. Václav Mrštík 
6. Informace o výsledné nabídce fy Microsoft pro školy a návrhu na prodloužení smlouvy 

o 1 rok – Ing. Václav Jarkovský 
7. Záměr bezplatného převedení majetku Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum, 

Dobruška do vlastnictví  
8. Informace o kontrolách (výkazy a přijímací řízení) a přijatých opatření pro odstranění 

nedostatků -  Ing. Jaroslav Dobiáš 
9. Projednání žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – Ing. Jaroslav Dobiáš 
10. Informace o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (oblast školství) - 

Naděžda Pozlerová  
11. Projednání změny termínu červnového jednání VVVZ a návrhu termínů jednání VVVZ 

na II. pololetí roku 2010 – Ing. Jaroslav Jirásko 
12. Různé, diskuze, závěr  

 
 
 
K bodu 1 
Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení 
účasti hostů na jednání  
 
Jednání zahájil Jiří Říha, místopředseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, který zároveň přivítal hosty jednání. S ohledem 
na pozdější příchod předsedy výboru na jednání VVVZ navrhl 2. bod programu jednání přesunout 
za bod 10.  
 
Program: 
 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení 
účasti hostů na jednání – Jiří Říha 
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2. Informace o probíhající kontrole v Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní 
jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 – Ing. Jiří Drahoš 

3. Analýzy dotačních programů (oblast prevence a vzdělávání) za rok 2010 – Ondřej Knotek  
4. Informace o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje – 

PhDr. Václav Mrštík 
5. Informace o výsledné nabídce fy Microsoft pro školy a návrhu na prodloužení smlouvy 

o 1 rok – Ing. Václav Jarkovský 
6. Záměr bezplatného převedení majetku Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum, 

Dobruška do vlastnictví  
7. Informace o kontrolách (výkazy a přijímací řízení) a přijatých opatření pro odstranění 

nedostatků -  Ing. Jaroslav Dobiáš 
8. Projednání žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – Ing. Jaroslav Dobiáš 
9. Informace o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (oblast školství) - 

Naděžda Pozlerová  
10. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ - Ing. Jaroslav Jirásko 
11. Projednání změny termínu červnového jednání VVVZ a návrhu termínů jednání VVVZ 

na II. pololetí roku 2010 – Ing. Jaroslav Jirásko 
12. Různé, diskuze, závěr  

 
 
Ověřovatelem zápisu byl určen Mgr. Petr Kmoch. Jednomyslně byla schválena účast hostů 
a program jednání. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 1 

 
USNESENÍ VVZ/13/100/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
program jednání, účast přizvaných hostů a Mgr. Petra Kmocha jako ověřovatele 
zápisu 

 
 
Dále jednání VVVZ řídil Ing. Jaroslav Jirásko, předseda výboru. 
 
K bodu 2 
Informace o probíhající kontrole v Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové 
zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 
 
• Ing. Jiří Drahoš, vedoucí oddělení interního auditu a finanční kontroly KÚ Královéhradeckého 

kraje informoval o probíhající kontrole v Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní 
jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 (probíhá kontrola faktur v návaznosti 
na dodavatele a bankovní účty, bude nutná rekonstrukce účetnictví, … ) 
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/13/101/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
informaci o probíhající kontrole v Obchodní akademii a Jazykové škole s právem 
státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692  
 
 
 

K bodu 3 
Analýzy dotačních programů (oblast prevence a vzdělávání) za rok 2010  
Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály:  
1. Analýza dotačních programů v oblasti vzdělávání 2010  
2. Stanovisko odboru školství k Analýze dotačních programů z oblasti vzdělávání 2010 zpracovanou 

oddělením krajských dotací 
3. Analýza dotačních programů v oblasti prevence rizikového chování 2010 
4. Stanovisko odboru školství k Analýze dotačních programů z oblasti prevence rizikového chování 

2010 zpracovanou oddělením krajských. 
  

• Ondřej Knotek, referent oddělení krajských dotací KÚ Královéhradeckého kraje, informoval 
o dotačních programech 

• Mgr. Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání OŠ KÚ 
Královéhradeckého kraje, v souvislosti s projednávanou problematikou navrhla, aby témata 
a obsahovou – odbornou stránku podmínek programů zpracovaly jednotlivé odvětvové odbory 
(témata a zaměření programů, cíl, obsah, okruh žadatelů a další podmínky) a odbor grantů 
a dotací by připravil pouze technikou stránku podmínek (termíny, náležitosti obálek, způsob 
podání atd.). Tyto připomínky by se měly zapracovat do nově připravované metodiky 
ke krajským grantům. Metodiku připravuje odbor grantů a dotací.  
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/13/102/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. bere na vědomí 
analýzy dotačních programů (oblast prevence a vzdělávání) za rok 2010   
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 1 

 
USNESENÍ VVZ/13/103/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. navrhuje 
zapracovat do nově připravované metodiky ke krajským grantům toto: 
- témata, obsahovou a odbornou část grantů nechť připravují jednotlivé odvětvové 

odbory (zaměření programů, cíle, obsah, okruh žadatelů a další podmínky 
projektů) 
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- technickou stránku nechť připravuje odbor grantů a dotací (termíny podávání, 
náležitosti obálek, způsob podání, vyhodnocování atd.) 

 
 

 
K bodu 4 
Informace o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje  
 

• PhDr. Václav Mrštík, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje, 
informoval o činnosti pedagogicko-psychologické poradny a odpověděl na dotazy týkající 
se čekacích lhůt, výstupů z jednotlivých pracovišť, .. 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 1 

 
USNESENÍ VVZ/13/104/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
informaci o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje 

 
 
 
K bodu 5 
Informace o výsledné nabídce firmy Microsoft pro školy a návrhu na prodloužení smlouvy 
o 1 rok  
Členům VVVZ byl materiál „Informace o výsledné nabídce fy Microsoft pro školy a návrhu 
na prodloužení smlouvy o 1 rok“ zaslán v elektronické podobě.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/13/105/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. projednal 
informaci o výsledné podobě cenové nabídky firmy Microsoft na programové vybavení 
pro školy pro období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 

II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prodloužení smlouvy Microsoft 
Campus and School Agreement z 15. 6. 2007 o 1 rok 
 
 
 

K bodu 6 
Záměr bezplatného převedení majetku Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum, 
Dobruška do vlastnictví  
Členům VVVZ byly zaslány materiály v elektronické podobě.  
PaedDr. Mgr. Josef Lukášek oznámil, že je ve věci ve střetu zájmů a nebude hlasovat. 



 Strana 5 (celkem 7) 

 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
 Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. podporuje  
záměr převodu majetku Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška do jejího 
vlastnictví, bez pozemků, ke školským účelům a za podmínky že smlouva o převodu 
nemovitostí bude předložena Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení 

 
 
Hlasování: Pro: 4 

Proti: 1 
Zdržel se: 5 
 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 
 
K bodu 7 
Informace o kontrolách (výkazy a přijímací řízení) a přijatých opatření pro odstranění 
nedostatků  
Členům VVVZ byl materiál „Informace o kontrole výkazů dle stavu k 30. 9. 2009 a přijímacího 
řízení pro školní rok 2010/2011 (údaje zveřejněné na ŠIPu)“ zaslán v elektronické podobě.  
 

• Ing. Jaroslav Dobiáš, pověřen řízením oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru 
školství KÚ, podal další informace o provedených kontrolách 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/13/106/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
informaci o kontrolách (výkazy a přijímací řízení) a přijatých opatření pro odstranění 
nedostatků 

 
 
 

K bodu 8 
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.  
 
• Ing. Jaroslav Dobiáš seznámil s žádostí Dětského domova, mateřské školy a školní jídelny, 

Broumov, třída Masarykova 246 o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 
Zdržel se: 1 
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USNESENÍ VVZ/13/107/2010 
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. 7. 2010 
Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246 

- snížení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy ze 48 na 47 
- snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek dětského domova z 68 na 58 
- výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u mateřské školy 

a školní jídelny na adrese: třída Masarykova 246, 550 01 Broumov 
 
 

 
K bodu 9 
Informace o změnách ve zřizovacích listinách ve zřizovacích listinách příspěvkových 
organizací (oblast školství)  
 

• Naděžda Pozlerová, referentka oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství 
KÚ 

- Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje budou dne 17. 6. 2010 předloženy dva 
dodatky zřizovacích listin ke schválení 

- dodatkem č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov a školní 
jídelna, Nechanice, Hrádecká 267 bude doplněn čl. 8 odstavec třetí o výrobu 
elektřiny z důvodu provozu fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše budovy 
školského zařízení 

- dodatkem č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická 
škola, Hostinné, Mládežnická 329 bude změněn v čl. 1 název příspěvkové 
organizace na: Odborné učiliště, Hostinné, Mládežnická 329 z důvodu výmazu oboru 
vzdělání Praktická škola dvouletá z rejstříku škol a školských zařízení. 

 
K bodu 10 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ 

• Ing. Jaroslav Jirásko provedl kontrolu usnesení  
 

K bodu 11 
Projednání změny termínu červnového jednání VVVZ a návrhu termínů jednání VVVZ na II. 
pololetí roku 2010 
Členům VVVZ byly návrhy termínů zaslány v elektronické podobě.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 
Zdržel se: 1 

 
USNESENÍ VVZ/13/108/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. schvaluje 
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1. změnu červnového jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na den 24. 6. 2010 (čtvrtek) 

2. termíny jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje na II. pololetí roku 2010: 
26. 8. 2010 (čtvrtek) od 14:00 hodin – KÚ Královéhradeckého kraje 
23. 9. 2010 (čtvrtek) od 14:00 hodin – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 

škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 
1166 

21. 10. 2010 (čtvrtek) od 14:00 hodin – Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, 
Hrádecká 267 

18. 11. 2010 (čtvrtek) od 14:00 hodin – Obchodní akademie, Náchod, Denisovo 
nábřeží 673 

15. 12. 2010 (středa) od 14:00 hodin – KÚ Královéhradeckého kraje 
 

 
K bodu 12 
Různé, diskuze, závěr 

• PhDr. Bc. Jiří Nosek, člen Rady Královéhradeckého kraje, informoval o materiálu „Návrh 
stanovení struktury otevíraných oborů na středních školách“, který předkládá ke schválení 
Radě Královéhradeckého kraje.  

 
 
Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:15. 
Další jednání VVVZ se bude konat dne 24. 6. 2010.  
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jaroslav Jirásko     Mgr. Petr Kmoch 
 předseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 28. 5. 2010 
 
 
……………………………..... 
 podpis 


