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 Z á p i s 
 
z 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 23. září 2010 od 14:00 hodin v objektu Vyšší odborné 
školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 

 
Přítomni: Ing. Jaroslav Jirásko, Mgr. Martina Bělková, Ing. Karel Janeček, Bc. Karel Klíma, 

Mgr. Petr Kmoch, Petr Kuřík, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Rudolf Polák, Jiří Říha, 
Ing. Jan Vaníček,  

 
Omluveni: Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Táňa Šormová 
 
Nepřítomni: Mgr. Miroslav Behan  
 
Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek, JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Miloš 

Kosina, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Martin Horák (omluven), Ing. Růžena Ryglová 
(omluvena), Ing. Petra Hnátová (omluvena), Ing. Marie Chaloupková, Ing. Marcel 
Zadrobílek, Bc. Ondřej Knotek, Ing. Mgr. Hynek Martinek, 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. Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 

fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje 
Vratka finančních prostředků z poskytnutých dotací z dotačního programu 
Královéhradeckého kraje v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování a návrh 
přerozdělení vratky subjektům, které podaly žádosti v termínu dotačního řízení v roce 
2010  

4. Schválení žádostí globálních grantů v rámci operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje  

5. Střední odborné vzdělávání v Královéhradeckém kraji ve školním roce 2009/2010  
6. Optimalizační návrhy týkající se ekonomických oborů 
7. Projednání žádosti Obchodní akademie, Vyšší odborné školy cestovního ruchu a Jazykové 

školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. o zápis změn v rejstříku škol a školských 
zařízení 

8. 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 
a ověřovatelem zápisu byl určen PaedDr. Mgr. Josef Lukášek. Předseda VVVZ navrhl doplnění 
programu jednání. Za bod č. 3 bude vložen bod: Stanovení priorit a procentuálního rozdělení 
celkové alokace na dotační programy z oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování. 
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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. Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 

fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje  
4. Stanovení priorit a procentuálního rozdělení celkové alokace na dotační programy z oblasti 

vzdělávání a prevence rizikového chování  
5. Vratka finančních prostředků z poskytnutých dotací z dotačního programu 

Královéhradeckého kraje v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování a návrh 
přerozdělení vratky subjektům, které podaly žádosti v termínu dotačního řízení v roce 
2010 

6. Schválení žádostí globálních grantů v rámci operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje   

7. Střední odborné vzdělávání v Královéhradeckém kraji ve školním roce 2009/2010 
8. Optimalizační návrhy týkající se ekonomických oborů 
9. Projednání žádosti Obchodní akademie, Vyšší odborné školy cestovního ruchu a Jazykové 

školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. o zápis změn v rejstříku škol a školských 
zařízení 

10. Různé, diskuze, závěr  
 
Jednomyslně byla schválena účast hostů a doplněný program jednání. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

 
USNESENÍ VVZ/16/125/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
program jednání, účast přizvaných hostů a PaedDr. Mgr. Josefa Lukáška jako 
ověřovatele zápisu 

 
 
Ing. Mgr. Hynek Martinek, Ph.D., ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, 
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, seznámil přítomné se současným děním ve škole. 
 
 
K bodu 2 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

• předseda VVVZ provedl kontrolu usnesení:  
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/16/126/2010 
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 
 
 
 

K bodu 3 
Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 
fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje  
Členům VVVZ byly zaslány materiály: „Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu 
Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost 
na území kraje a důvodová zpráva“ 
 

• Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací OGD KÚ, představil návrh 
Zásad poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým 
nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje  

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/16/127/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Zásady poskytování finanční 
podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým 
osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje 

 
 

 
K bodu 4 
Stanovení priorit a procentuálního rozdělení celkové alokace na dotační programy z oblasti 
vzdělávání a prevence rizikového chování  
Členům VVVZ byly předána důvodová zpráva s přílohou v písemné podobě před jednáním 
výboru. 

• Bc. Ondřej Knotek, referent oddělení krajských dotací OGD KÚ, podal informace 
k předloženému materiálu  

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/16/128/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 
přílohu důvodové zprávy 
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II. schvaluje 

nastavení priorit a poměr rozdělení alokované částky na dotační programy v oblasti 
vzdělávání a prevence rizikového chování dle přílohy důvodové zprávy 
 

III. doporučuje 
Radě Královéhradeckého kraje při vyhlášení dotačních programů postupovat 
v souladu s tímto přijatým materiálem 
 
 

K bodu 5 
Vratka finančních prostředků z poskytnutých dotací z dotačního programu 
Královéhradeckého kraje v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování a návrh 
přerozdělení vratky subjektům, které podaly žádosti v termínu dotačního řízení v roce 2010  
Členům VVVZ byla zaslána důvodová zpráva s přílohou v elektronické podobě.  
 

• Bc. Ondřej Knotek informoval o vrácených finančních prostředcích (30.000 Kč) 
z poskytnuté dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje a navrhl jejich 
rozdělení: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 – 
10.000 Kč; Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 – 8.000 Kč; Střední škola, 
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 – 12.000 Kč 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/16/129/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  bere na vědomí 
výpověď ze smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu Královéhradeckého 
kraje 

II. doporučuje  
Radě Královéhradeckého kraje schválit příjemce dotace: 
Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 
(SMP012010/0002) částka 10.000 Kč 
Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 (SMP012010/0018) částka 8.000 Kč 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 
(SMP012010/0021) částka 12.000 Kč 
 
 

 
K bodu 6 
Schválení žádostí globálních grantů v rámci operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje 
Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály ke globálním grantům: 

− Zvyšování kvality ve vzdělávání (GG 1.1 KHK II) 
− Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(GG 1.2 KHK II)  
− Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (GG 1.3  KHK II) 
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• Ing. Marie Chaloupková, vedoucí oddělení evropských grantů OGD KÚ, podala informace 
k žádostem globálních grantů v rámci operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje   

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/16/130/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. projednal 
žádost odboru grantů a dotací KÚ Královéhradeckého kraje o schválení globálních 
grantů pro Královéhradecký kraj z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 
Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
 

II. doporučuje 
Radě Královéhradeckého kraje schválit Žádosti globálních grantů 
pro Královéhradecký kraj z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 
Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

 
 
K bodu 7 
Střední odborné vzdělávání v Královéhradeckém kraji ve školním roce 2009/2010  
Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály: 

− Analytický materiál – střední odborné vzdělávání v KHK ve školním roce 2009/2010 
− Důvodová zpráva: Odborné vzdělávání v Královéhradeckém kraji ve školách zřizovaných 

Královéhradeckým krajem 
− Seznam škol poskytujících střední odborném vzdělávání (2010) 
− Rozbor vzdělávací soustavy odborného vzdělávání Královéhradeckého kraje – školní rok 

2010/2011 
− Nabízené obory pro přijímací řízení 2010/2011 
− Kontroly vykonané zřizovatelem v letech 2006 – 2009 
− Inspekční činnost ČŠI 
− Analýza výsledků testování 1. ročníků SŠ – Královéhradecký kraj – dílčí zpráva 
− VEKTOR – Vstupní testování studentů prvního ročníku středních škol a odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií + příloha: Seznam zúčastněných škol, řazený podle typů 
školy 

− Naplněnost oborů vzdělání ve školách zřizovaných Královéhradeckým krajem pro školní 
rok 2006/2007 až 2009/2010 

− Kritéria přijímacího řízení v KHK 2010/2011 
− Přijímací řízení v KHK pro 2007/2008 a 2008/2009 
− Přijímací řízení v KHK pro 2009/2010 a 2010/2011 
− Kvalifikovanost pedagogů 2009/2010 
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− Grantová politika škol 2006 – 2009 
− Sumarizace ekonomických parametrů odborných škol 2010 
− Požadavky na investice a opravy v odborném školství 2010 
− Obory dle RVP 2010 

 
• JUDr. Radmila Šulcová, vedoucí odboru školství KÚ, seznámila s problematikou středního 

odborného vzdělávání v Královéhradeckém kraji  
 

• předseda VVVZ 
− materiál o odborném vzdělávání by měla projednat Rada Královéhradeckého kraje dne 

13. 10. 2010 
− nejdříve by, ale měl být Radou Královéhradeckého kraje projednán a schválen 

materiál o všeobecném vzdělávání, protože materiál o odborném vzdělávání na něho 
navazuje 

− poděkoval odboru školství KÚ za zpracování materiálu 
 

• Ing. Karel Janeček navrhl, aby se uskutečnil seminář o školství pro členy Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 

  
Mgr. Martina Bělková odešla v 15:40 hodin z jednání výboru. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
  
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/16/131/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  bere na vědomí 
materiál s názvem „Analytický materiál – střední odborné vzdělávání v KHK 0910“ 
týkající se problematiky odborného vzdělávání v Královéhradeckém kraji 
 
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 1 

 
 

USNESENÍ VVZ/16/132/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
 I.  doporučuje 

Radě Královéhradeckého kraje, aby se problematikou středního odborného 
vzdělávání v Královéhradeckém kraji zabývala a přijala konkrétní opatření 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
  
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 1 

 
USNESENÍ VVZ/16/133/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
 I.  ukládá  

předsedovi VVVZ připravit seminář zabývající se problematikou optimalizace 
středního školství v Královéhradeckém kraji 
termín: do 30. 11. 2010 

 
 
 
K bodu 8 
Optimalizační návrhy týkající se ekonomických oborů 
Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Optimalizační návrhy týkající se 
ekonomických oborů“    
 

• Mgr. Miloš Kosina, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, seznámil 
s návrhem na redukci počtu míst v ekonomických oborech. Snížení se týká dvou oborů 
vzdělání dle RVP: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání v denní formě vzdělávání u čtyř 
středních škol a 66-41-L/01 Obchodník v denní formě vzdělávání u tří středních škol.  

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

Proti: 0 
Zdržel se: 1 
 

USNESENÍ VVZ/16/134/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. podporuje 
konkrétní optimalizační návrhy týkající se ekonomických oborů 
 

II.  doporučuje 
Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změn v rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 1. 9. 2011: 

 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 
zápis oboru vzdělání dle RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (denní forma vzdělávání) 
jako obor dobíhající   
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 
zápis oboru vzdělání dle RVP 66-41-L/01 Obchodník (denní forma vzdělávání) jako obor 
dobíhající   
Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 
zápis oboru vzdělání dle RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (denní forma vzdělávání) 
jako obor dobíhající   
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 
zápis oboru vzdělání dle RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (denní forma vzdělávání) 
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jako obor dobíhající; zápis oboru vzdělání dle RVP 66-41-L/01 Obchodník (denní forma 
vzdělávání) jako obor dobíhající  
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
zápis oboru vzdělání dle RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (denní forma vzdělávání) 
jako obor dobíhající  
Obchodní akademie, Hořice, Šalounova 919  
zápis oboru vzdělání dle RVP 66-41-L/01 Obchodník (denní forma vzdělávání) jako obor 
dobíhající  

 

K bodu 9 
Projednání žádosti Obchodní akademie, Vyšší odborné školy cestovního ruchu a Jazykové 
školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. o zápis změn v rejstříku škol a školských 
zařízení  
Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Žádost o změnu v rejstříku škol 
a školských zařízení“ 
 

• Naděžda Pozlerová, referentka oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, podala 
informace k žádosti Obchodní akademie, Vyšší odborné školy cestovního ruchu 
a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. o zápis změny v rejstříku škol 
a školských zařízení od 1. 9. 2011 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/16/135/2010 
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 

 
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. 
zápis oboru vzdělání dle RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní 
forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 260 žáků; zápis oboru vzdělání dle RVP 
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (dálková forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 260 žáků 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 1 
 

USNESENÍ VVZ/16/136/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 



 Strana 9 (celkem 9) 

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

 
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. 
zápis oboru vzdělání dle RVP 65-42-M/02 Cestovní ruch (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 260 žáků 

 
 
K bodu 10 
Různé, diskuze, závěr 
 

• předseda VVVZ 
− seznámil s návrhem mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru pro VVZ 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2010 (výše odměn byla stanovena 
na základě účasti členů výboru na jednání výboru pro VVZ v roce 2010) 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 1 

 
USNESENÍ VVZ/16/137/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
I.  projednal 

návrh mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2010 
 

II.  souhlasí 
s návrhem mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2010 
 

• předseda VVVZ informoval o stáži, která se uskutečnila od 15. – 18. 9. 2010 na Slovensku 
a v Polsku. Stáž byla zaměřena na systém slovenského a polského školství, přínos státních 
maturit a návštěvu středních a speciálních škol. 

 
Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:15 hodin 
 
Další jednání VVVZ se bude konat dne 21. 10. 2010 v objektu Dětského domova a školní jídelny, 
Nechanice, Hrádecká 267. 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jaroslav Jirásko     PaedDr. Mgr. Josef Lukášek 
 předseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 4. 10. 2010 
 
……………………………..... 
 podpis 


