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 Z á p i s 
 
z 23. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. dubna 2011 od 14:00 hodin v objektu Střední školy 
oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 

 
Přítomni: Ing. Jaroslav Jirásko, Ing. Karel Janeček, Mgr. Petr Kmoch, PaedDr. Mgr. Josef 

Lukášek, Jiří Říha, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Edita Vaňková 
 
Omluveni: Mgr. Martina Bělková, Bc. Karel Klíma, Petr Kuřík, Rudolf Polák  
 
Nepřítomni: Mgr. Miroslav Behan 
 
Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek (omluven), JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, 

Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák, 
Ing. Růžena Ryglová (omluvena), Ing. Marcel Zadrobílek, Bc. Ondřej Knotek, 
Ing. Marek Špelda, Ph.D. 

 
 
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 zástupců škol v Nové Pace a Lázní Bělohrad k zamýšlenému slučování 
4. Doporučení seznamu příjemců dotačních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

v roce 2011 v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 
5. Rozpis a úpravy rozpočtu 
6. Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 
7. Projednání změn kapacit oborů vzdělání, které byly označeny v rejstříku škol a školských 

zařízení jako obory dobíhající 
8. Informace o počtech žáků v oborech vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním 

listem  
9. Informace o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (oblast školství) 

zřizovaných Královéhradeckým krajem  
10. Různé, diskuze, závěr  

 
 
Ing. Marek Špelda, Ph.D., ředitel Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 
17. listopadu 1197, seznámil přítomné s historií a současným děním ve škole a dále informoval o 
oborech vzdělání, které vyučují. Na závěr všechny přítomné pozval na výstavu výtvarných prací a 
oděvních kolekcí žáků školy, která se koná dne 25. 5. 2011 ve výstavní síni městského úřadu 
v Červeném Kostelci. 
 
 
 
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 vyřazení bodu č. 3 z programu jednání. 
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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. Doporučení seznamu příjemců dotačních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

v roce 2011 v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 
4. Rozpis a úpravy rozpočtu 
5. Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 
6. Projednání změn kapacit oborů vzdělání, které byly označeny v rejstříku škol a školských 

zařízení jako obory dobíhající 
7. Informace o počtech žáků v oborech vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním 

listem  
8. Informace o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (oblast školství) 

zřizovaných Královéhradeckým krajem  
9. Různé, diskuze, závěr  

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/23/182/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
program jednání a účast přizvaných hostů  
 
 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Mgr. Petr Kmoch.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/23/183/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
Mgr. Petra Kmocha jako ověřovatele zápisu 

 
K bodu 2 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

• předseda VVZ provedl kontrolu usnesení: 
USNESENÍ VVZ/21/172/2011 – bylo schváleno Zastupitelstvem KHK dne 24. 3. 2011 
USNESENÍ VVZ/21/173/2011 – bylo schváleno Zastupitelstvem KHK dne 24. 3. 2011 

 
USNESENÍ VVZ/21/175/2011 – bylo projednáno Zastupitelstvem KHK dne 24. 3. 2011 
 
USNESENÍ VVZ/22/180/2011 – bylo projednáno Radou KHK dne 30. 3. 2011 a bude 
předloženo ke schválení Zastupitelstvu KHK dne 5. 5. 2011 
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K bodu 3 
Doporučení seznamu příjemců dotačních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
v roce 2011 v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 
Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Důvodová zpráva + přílohy“ 
 

• Bc. Ondřej Knotek, referent oddělení krajských dotací KÚ, informoval o průběhu 
hodnotícího řízení a o jeho výsledcích. Byla podána závěrečná zpráva z hodnotící komise, 
která doporučila: 

− uvedení vhodných příkladů projektů u programu SMP02 
− pro rok 2012 zajistit u podpořených projektů termíny a místa aktivit.  

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/23/184/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  
informace z dotačního řízení pro rok 2011 v oblasti vzdělávání a prevence rizikového 
chování 
 

II. doporučuje  
orgánům Královéhradeckého kraje schválit seznam příjemců dle přílohy důvodové 
zprávy 

 
 
K bodu 4 
Rozpis a úpravy rozpočtu 
Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 
Zpráva o rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2011 v působnosti Královéhradeckého kraje 
Zohledněné požadavky organizací na úpravy rozpočtu pro rok 2011, dofinancování 

• Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení OŠ KÚ 
− odbor školství KÚ stanovil organizacím ukazatele ve výši celoročních limitů 

pro rok 2011 
− nově se odděleně sledují prostředky na platy a OON pedagogických pracovníků 

a nepedagogických pracovníků a z tohoto důvodu jsou stanoveny oddělené závazné 
ukazatele 

− MŠMT rozepisuje finanční prostředky prostřednictvím republikových normativů – 
přímo úměrně počtu žáků v obecním a krajském školství 

− postupy a zásady použité při rozpisu jsou popsány v materiálu „Principy rozpisu 
přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti 
Královéhradeckého kraje – postupy zpracování pro rok 2011“, který je k dispozici 
na webových stránkách kraje „Úřad – Školství – Vzdělávání“ pod heslem 
„Financování přímých výdajů na vzdělávání - školy a školská zařízení“. Na tomto 
místě je zveřejněna i matice normativů a komponent použitých při rozpisu 
a tabulky s přehledy hodnot normativů mateřských škol, základních škol, školních 
družin, školních jídelen a domovů mládeže, odstupňovaných podle velikosti 
výkonů pro stanovení rozpočtu 

− organizacím byl předán normativní rozpis rozpočtu 
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− s organizacemi zřizovanými Královéhradeckým krajem, které považovaly přidělený 
rozpočet za nedostačující, byl projednán (letos 52 organizací, v roce 2010 
19 organizací)  

− u organizací zřízenými obcemi byly dopady normativního rozpisu rozpočtu 
vyhodnoceny, projednány a odsouhlaseny prostřednictvím odborů školství obcí 
s rozšířenou působností 

− projednání rozpisu ukazatelů přímých NIV pro rok 2011 bylo uzavřeno dnem 28. 3. 
2011 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/23/185/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
zprávu o rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2011 školám 
a školským zařízením v působnosti Královéhradeckého kraje 

 
 
K bodu 5 
Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál „Žádosti o zápis změny v rejstříku škol 
a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj“  

• Mgr. Miloš Kosina, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, podal 
informace o žádostech o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení, které 
předložily: Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112; Základní 
škola praktická, Jaroměř, Komenského 392; Základní škola, Hořice, Husova 11; Speciální 
základní škola a Mateřská škola, Trutnov  

 
 
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 požádala od 1. 9. 2011 o: 

1. zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 41-55-H/01 Opravář 
zemědělských strojů (denní forma vzdělávání) ze 75 na 102 žáky a v 1. ročníku z 25 na 34 
žáky 

2. snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 23-68-H/01 Mechanik 
opravář motorových vozidel (denní forma vzdělávání) ze 198 na 171 a zvýšení v 1. 
ročníku z 66 na 68 žáků 

3. zvýšení počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 26-57-H/01 Autoelektrikář (denní 
forma vzdělávání) z 20 na 34 žáky 

4. zvýšení počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 29-56-H/01 Řezník - uzenář 
(denní forma vzdělávání) z 15 na 34 žáky 

5. zvýšení počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 37-42-L/51 Logistické a finanční 
služby (denní forma vzdělávání – nást.) z 25 na 34 žáky 

6. snížení počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 37-42-L/51 Logistické a finanční 
služby (dálková forma vzdělávání – nást.) z 50 na 34 žáky 

7. zvýšení počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 Podnikání (denní 
forma vzdělávání – nást.) z 30 na 34 žáky 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
 
  
Hlasování: Pro: 4 

Proti: 0 
Zdržel se: 3 
 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
 

USNESENÍ VVZ/23/186/2011 
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 
Základní škola praktická, Jaroměř, Komenského 392 

− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy ze 140 na 96 žáků 
− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle rámcového 

vzdělávacího programu 79-01-C/01 Základní škola ze 140 na 96 žáků 
− výmaz školní družiny, jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem 

Základní škola praktická, Jaroměř, Komenského 392 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
 

USNESENÍ VVZ/23/187/2011 
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 
Základní škola, Hořice, Husova 11 

− zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-B/001 
Pomocná škola z 10 na 15 

− zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle rámcového 
vzdělávacího programu 79-01-B/01 Základní škola speciální z 10 na 15 
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− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-C/001 
Základní škola z 57 na 52 

− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle rámcového 
vzdělávacího programu 79-01-C/01 Základní škola z 57 na 52 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
 

USNESENÍ VVZ/23/188/2011 
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 
Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov 

− zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole z 19 na 26 

 
 
K bodu 6 
Projednání změn kapacit oborů vzdělání, které byly označeny v rejstříku škol a školských 
zařízení jako obory dobíhající 
Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál „Změny kapacit oborů vzdělání (nejvyšších 
povolených počtů v oboru), které byly označeny v rejstříku škol a školských zařízení jako obory 
dobíhající“  

• Mgr. Miloš Kosina, okomentoval předložený materiál 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
 

USNESENÍ VVZ/23/189/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. podporuje  
optimalizační návrh týkající se změn nejvyššího povoleného počtu žáků v daných 
oborech vzdělání dle RVP (popř. oborů vzdělání) označených jako obory dobíhající 
v příspěvkových organizacích zřizovaných Královéhradeckým krajem 
 

II. doporučuje  
Radě Královéhradeckého kraje 
odsouhlasit návrh změn nejvyššího povoleného počtu žáků v daných oborech vzdělání 
v příspěvkových organizacích zřizovaných Královéhradeckým krajem 



 Strana 7 (celkem 10) 

s účinností od 1. 9. 2011 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 
1377 

− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP  66-41-L/01 
Obchodník ze 120 na 0 

s účinností od 1. 9. 2013 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 

− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 78-42-M/01 
Technické lyceum ze 132 na 0 

 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 

− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 23-68-H/01 
Mechanik opravář motorových vozidel z 90 na 0 

 
Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 

− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 63-41-M/01 
Ekonomika a podnikání ze 136 na 0 

 
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání  72-41-M/002 Metody 
a technika informační práce ze 136 na 0 

 
Obchodní akademie, Hořice, Šalounova 919 

− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP  64-41-L/51 
Podnikání z 30 na 0 

s účinností od 1. 9. 2014 
Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 

− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 79-41-K/41 
Gymnázium ze 132 na 0 

Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647 
− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 78-42-M/01 

Technické lyceum ze 120 na 0 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 78-42-M/01 

Technické lyceum ze 100 na 0 

Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423 
− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání  78-42-M/003 

Pedagogické lyceum ze 136 na 0 

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec 
nad Orlicí, Komenského 873 

− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 78-42-M/05 
Přírodovědné lyceum ze 120 na 0 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 
− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 63-41-M/01 

Ekonomika a podnikání ze 120 na 0 
 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 
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− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 66-41-L/01 
Obchodník ze 120 na 0 

 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 
1377 

− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 63-41-M/01 
Ekonomika a podnikání z 60 na 0 

Obchodní akademie, Hořice, Šalounova 919 
− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 66-41-L/01 

Obchodník ze 150 na 0 
 
Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647 

− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP  64-41-L/51 
Podnikání z 60 na 0 

 
s účinností od 1. 9. 2015 
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 

− snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP  79-41-K/41 
Gymnázium (čtyřleté) z 238 na 0 

 
 
K bodu 7 
Informace o počtech žáků v oborech vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem  
Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál „Počty žáků v jednotlivých oborech 
vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji “  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
 
  
Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
 

USNESENÍ VVZ/23/190/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
analytický materiál týkající se oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání 
s výučním listem  

 
 
K bodu 8 
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 Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 z důvodu sloučení 
s Obchodní akademií, Hořice, Šalounova 919 a s Vyšší odbornou školou rozvoje venkova 
a Střední zemědělskou školou, Hořice, Riegrova 1403. Jedná se o změnu názvu 
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příspěvkové organizace, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, 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 1153 a LV 2770). 
Dle usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/18/1134/2006 v roce 2011 končí 
činnost regionálních funkcí, která zabezpečovala střediska volného času. Střediska volného 
času zřizovaná obcemi v okresních městech, zabezpečovala pro Královéhradecký kraj 
funkci regionálního charakteru spojenou se zajišťováním aktivit v oblasti volného času dětí 
a mládeže (zejména zajišťování organizace soutěží, přehlídek atd.). Regionální funkci je 
třeba pro další období obsadit novým organizátorem. Výbor pro sport, tělovýchovu 
a volnočasové aktivity ustavil komisi, která posuzovala pět variant možných řešení 
pro zabezpečení regionálních aktivit v Královéhradeckém kraji v oblasti volného času dětí 
a mládeže. Jako nejvhodnějšího organizátora k zabezpečení uvedených činností označila 
příspěvkovou organizaci zřizovanou Královéhradeckým krajem - Školské zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, 
Štefánikova 566. 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje tento závěr komise projednal dne 13. 4. 2011 s tím, že doporučuje Radě a 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje doplnit zřizovací listinu Školského zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje o činnosti, které 
budou zabezpečovat soutěže, přehlídky a další regionální aktivity v Královéhradeckém 
kraji v oblasti volného času dětí a mládeže. Dodatkem č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 bude od 1. 1. 2012 doplněn čl. 
2 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti o bod 3. Spolupracuje se školami 
a školskými zařízeními při organizaci soutěží a přehlídek a 4. Podílí se na činnostech 
souvisejících se zabezpečením regionálních aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže. 

 
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
 

USNESENÍ VVZ/23/191/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
informace o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací: Gymnázium 
a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414; Školské zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 
566  

 
K bodu 9 
Různé, diskuze, závěr 
 

• Mgr. Martin Horák, ředitel Úřadu práce – krajské pobočky Hradec Králové 
− úřad práce je členěn na generální ředitelství a krajské pobočky 
− krajská pobočka Hradec Králové má 15 kontaktních míst 
− informoval o organizačních změnách na úřadu práce 
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• předseda VVVZ 
− pracovního setkání se členy delegace Spolku defektologů města Záhřeb, které se 

uskuteční dne 27. dubna 2011 v budově Univerzity Hradec Králové se za výbor 
zúčastní pan Petr Kuřík 
 

 
 
Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:20 hodin. 
Další jednání VVVZ se bude konat dne 19. 5. 2011 v objektu Střední školy potravinářské, 
Smiřice, Gen. Govorova 110 od 14:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jaroslav Jirásko     Mgr. Petr Kmoch 
 předseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 2. 5. 2011 
 
……………………………..... 
 podpis 


