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 Z á p i s 
 
ze 14. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 24. června 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, PaedDr. 

Mgr. Josef Lukášek, Jiří Říha, Mgr. Táňa Šormová, Ing. Jan Vaníček  
 
Omluveni: Mgr. Miroslav Behan, Bc. Karel Klíma, Mgr. Petr Kmoch, Rudolf Polák, Mgr. Edita 

Vaňková 
 
Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek (omluven), JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, 

Ing. Jaroslav Dobiáš (omluven), Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin 
Horák, Ing. Růžena Ryglová, Ing. Marcel Zadrobílek, Bc. Ondřej Knotek, Ing. Lenka 
Nosková, PaedDr. Olga Talášková 

 
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. Dotační programy v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování na rok 2011 – 

Ing. Marcel Zadrobílek, Bc. Ondřej Knotek 
4. Informace o činnosti Střední školy zahradnické, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 – Ing. 

Lenka Nosková 
5. Návrh optimalizace všeobecného vzdělávání v Královéhradeckém kraji – JUDr. Radmila 

Šulcová 
6. Projednání žádostí o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – Naděžda Pozlerová 
7. Příprava rozpočtu odvětví školství a volnočasových aktivit pro rok 2011 – Ing. Václav 

Jarkovský  
8. Projednání žádostí o změnu využití účelu dotačního programu Královéhradeckého kraje – 

Ing. Václav Jarkovský 
9. Projednání změny názvu příspěvkové organizace Střední škola a Základní škola, Nové 

Město nad Metují – Ing. Jaroslav Jirásko 
10. 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.  
 
Ověřovatelem zápisu byla určena Mgr. Táňa Šormová. Jednomyslně byla schválena účast hostů 
a program jednání. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/14/109/2010 
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 VVVZ provedl kontrolu usnesení:  
USNESENÍ VVZ/13/105/2010 – Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2010 
schválilo uzavření dodatku ke smlouvě Microsoft Campus and School Agreement z 15. 6. 
2007, kterým dojde k prodloužení její platnosti o 1 kalendářní rok 
USNESENÍ VVZ/13/107/2010 – Rada Královéhradeckého kraje dne 9. 6. 2010 
odsouhlasila 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 z 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 3 
Dotační programy v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování na rok 2011  
Členům VVVZ byly zaslány materiál „Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje dotační program 
(dále jen program)“ v elektronické podobě.  

• Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací KÚ, uvedl projednávané 
dotační programy a upozornil, že co je v zaslaných materiálech „podšeděné“ je proti 
minulému roku upravené  

• Bc. Ondřej Knotek, referent oddělení krajských dotací KÚ, přednesl komentář 
k programům: SMV012011 Projektové vyučování 

SMV022011 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže – 
rozvoj talentů 
SMV032011 Podpora výuky učebních oborů 
SMV042011 Zájmová práce se žáky mimo vyučování 
SMP012011 Programy zaměřené na prevenci rizikového chování 
SMP022011 Podpora a rozvoj zdravého životního stylu 

• předseda VVVZ navrhl změnu názvu programu SMV012011 Projektové vyučování 
na Inovace vzdělávacích metod 

• Mgr. Šormová požaduje, aby program Podpora výuky učebních oborů byl představen 
na podzimních setkání výchovných poradců na úřadech práce v Královéhradeckém kraji 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/14/110/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
informace Ing. Zadrobílka a Bc. Knotka o dotačních programech v oblasti vzdělávání 
a prevence rizikového chování na rok 2011 
 
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/14/111/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
změnu názvu programu SMV012011 na Inovace vzdělávacích metod 
 
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
 
USNESENÍ VVZ/14/112/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 
odboru grantů a dotací a odboru školství prezentovat program Podpora učebních 
oborů na akcích pořádaných úřady práce pro výchovné poradce škol 
 
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/14/113/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
programy: SMV012011 Inovace vzdělávacích metod, SMV022011 Rozvoj 
tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže – rozvoj talentů, SMV032011 
Podpora výuky učebních oborů, SMV042011 Zájmová práce se žáky mimo 
vyučování, SMP012011 Programy zaměřené prevencí rizikového chování, 
SMP022011 Podpora a rozvoj zdravého životního stylu a doporučuje je 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení 

 
Z jednání se omluvila a odešla Mgr. Martina Bělková (celkem přítomno 7 členů). 
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K bodu 4 
Informace o činnosti Střední školy zahradnické, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1  
 

• Ing. Lenka Nosková, ředitelka Střední školy zahradnické, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1, 
seznámila přítomné s historií a současným děním ve škole. Dále informovala o návrhu 
žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2011, který předložila 
odboru školství KÚ.    

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

 
USNESENÍ VVZ/14/114/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 
informaci ředitelky Střední školy zahradnické, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 
o rozšíření nabídky studia na této škole 

 
 
K bodu 5 
Návrh optimalizace všeobecného vzdělávání v Královéhradeckém kraji  
Členům VVVZ byl materiál „Optimalizace všeobecného vzdělávání – konkrétní návrhy“ zaslán 
v elektronické podobě.  
 

• JUDr. Radmila Šulcová, vedoucí odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje, přednesla 
komentář k předloženému materiálu. 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/14/115/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. souhlasí  
s předloženými optimalizačními návrhy všeobecného vzdělávání 
 
 

 
 
 

K bodu 6 
Projednání žádostí o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení  
Členům VVVZ byly zaslány materiály týkající se žádostí o zápis změn v rejstříku škol a školských 
zařízení v elektronické podobě.  

• Naděžda Pozlerová, referentka odboru školství KÚ, seznámila s žádostmi o zápis změn 
v rejstříku škol a školských zařízení. Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských 



 Strana 5 (celkem 10) 

zařízení od 1. 9. 2010 jsou tři a předložily je Vyšší odborná škola zdravotnická, Trutnov, 
Procházkova 303; Střední škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68; 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461. Žádostí o zápis 
změn v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2011 je osm a předložily je Gymnázium 
Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324; Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234;  Střední škola 
zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1; Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, 
Zámecká 478; Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 
1197; Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285; Střední 
škola a Základní škola, Nové Město nad Metují a Obchodní akademie, Trutnov, Malé 
náměstí 15 
 

• do 30. 11. 2011 bude podána žádost Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o zápis 
oboru vzdělání dle RVP 79-41-K/41 Gymnázium (4 leté - denní forma vzdělávání) jako 
dobíhajícího od 1. 9. 2012 v rejstříku škol a školských zařízení u střední školy, jejíž činnost 
vykonává právnická osoba s názvem Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, 
Pospíšilova tř. 324  
 
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/14/116/2010 
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. 2010 
  
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303  

- výmaz školní jídelny s nejvyšším povoleným počtem 300 stravovaných  
 
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68  

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 43-41-
M/01 Veterinářství (denní forma vzdělávání) ze 102 na 136  

 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 

- zápis oboru vzdělání 79-01-B/001 Pomocná škola (dobíhající obor) s nejvyšším 
povoleným počtem 12 žáků 

-  zápis oboru vzdělání dle rámcového vzdělávacího programu 79-01-B/01 Základní škola 
speciální s nejvyšším povoleným počtem 12 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-C/001 Základní škola 
(dobíhající obor) z 90 na 78 

-  snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle rámcového vzdělávacího 
programu 79-01-C/01 Základní škola z 90 na 78  
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s účinností od 1. 9. 2011  
 
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324  

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-41-K/61 
Gymnázium (6ti leté - denní forma vzdělávání) z 376 na 612 a v 1. ročníku z 68 na 102 
žáky 

-  snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle  RVP 79-41-K/41 
Gymnázium (4 leté – denní forma vzdělávání)z 264 na 238 a v 1. ročníku z 68 na 34 

 
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, 
Komenského 234  

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu studentů v 1. ročníku akreditovaného vzdělávacího 
programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma vzdělávání) z 60 na 68 

-  snížení nejvyššího povoleného počtu studentů akreditovaného vzdělávacího programu 53-
43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma vzdělávání) z 99 na 66 

-  zvýšení nejvyššího povoleného počtu studentů akreditovaného vzdělávacího programu 53-
44-N/11 Diplomovaný zubní technik (denní forma vzdělávání) z 33 na 66  

 
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1  

- zápis nového oboru vzdělání dle RVP 36-54-H/01 Kameník (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 90 žáků 

- zápis nového oboru vzdělání dle RVP 66-51-E/01 Prodavačské práce (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 45 žáků  

- zápis nového oboru vzdělání dle RVP 41-43-M/01 Rybářství (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků 

-  zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 41-44-L/501 Zahradnictví 
(denní forma vzdělávání – nást.) z 30 na 60 žáků  

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 41-44-L/501 Zahradnictví 
(dálková forma vzdělávání – nást.) z 90 na 60 žáků  

 
Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478  

- zápis nového oboru vzdělání dle RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 75 žáků 

- zápis oboru vzdělání 69-53-H/003 Provoz služeb (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 75 žáků jako dobíhající  

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 500 na 320  
 
Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197  

- zápis nového oboru vzdělání dle RVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků  

- výmaz oboru vzdělání 31-43-L/503 Krejčí podnikatel (denní forma vzdělávání – nást.) 
s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků  

- výmaz oboru vzdělání 31-43-L/503 Krejčí podnikatel (dálková forma vzdělávání – nást.) s 
nejvyšším povoleným počtem 60 žáků  

- výmaz oboru vzdělání 31-59-E/001 Šití oděvů (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 18 žáků  

 
Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285  

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 34-53-L/01 
Reprodukční grafik pro media (denní forma vzdělávání) z 60 na 116  

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 34-52-L/01 Tiskař na 
polygrafických strojích (denní forma vzdělávání) ze 70 na 60  
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- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 66-51-H/01 Prodavač 
(denní forma vzdělávání) z 60 na 20  

 
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují  

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 31-59-E/01 Šití oděvů 
(denní forma vzdělávání) z 84 na 42  

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 41-51-E/01 
Zemědělské práce (denní forma vzdělávání) z 87 na 62  

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 41-51-H/01 Zemědělec 
– farmář (denní forma vzdělávání) ze 150 na 90  

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 41-55-E/01 Opravářské 
práce (denní forma vzdělávání) ze 132 na 84  

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 65-51-E/01 Stravovací 
a ubytovací služby (denní forma vzdělávání) z 287 na 126  

- zápis místa poskytovaného vzdělávání u střední školy na adresách: Na Hradčanech 1135, 
549 01 Nové Město nad Metují a Pod Vinicemi 1031, 549 01 Nové Město nad Metují  

- zápis místa poskytovaných školských služeb u internátu na adrese: Jiráskova 640, 517 73 
Opočno  

- zápis školní jídelny – výdejny s nejvyšším povoleným počtem stravovaných 300 na 
adresách: Husovo nám. 1218, 549 01 Nové Město nad Metují; Českých bratří 1035, 549 01 
Nové Město nad Metují; Na Hradčanech 1135, 549 01 Nové Město nad Metují  

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 1349 na 600  
 

 
VVVZ  

II. nedoporučuje 
Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení  
 

s účinností od 1. 9. 2011  
 
Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158  

- zápis nového oboru vzdělání dle RVP 65-42-M/02 Cestovní ruch (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků  

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 63-41-M/02 Obchodní 
akademie (denní forma vzdělávání) z 300 na 272  

 
 

 
 
K bodu 7 
Příprava rozpočtu odvětví školství a volnočasových aktivit pro rok 2011  
Členům VVVZ byl materiál „Příprava rozpočtu odvětví školství a volnočasových aktivit pro rok 
2011“ zaslán v elektronické podobě.  
 

• Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení oboru školství 
KÚ, přednesl komentář k předloženému materiálu. 

 
 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
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Hlasování: Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/14/117/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  
informaci o přípravě rozpočtu a přidělených objemech pro rok 2011 odvětví školství 
a volnočasových aktivit  

II. doporučuje 
Radě Královéhradeckého kraje posílit kalkulované objemy rozpočtu pro rok 2011 dle 
požadavků obou odvětví 

 
 
 

K bodu 8 
Projednání žádostí o změnu využití účelu dotačního programu Královéhradeckého kraje 
Členům VVVZ byly materiály „Žádost o změnu účelu dotace – Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo 
náměstí 325“ a „Žádost o částečnou změnu účelu poskytnuté dotace – Základní škola, jičín, Železnická 
460“ zaslány v elektronické podobě.  
 
• Ing. Václav Jarkovský okomentoval žádosti o změnu účelu dotace. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/14/118/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. schvaluje  
navrženou změnu účelu čerpání finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje v projektu: 

1. „Trutnov na vlastní kůži“, číslo smlouvy: SMV012009/PS07, dle žádosti 
Gymnázia, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 

2. „Rozšíření naučné stezky ekoareálem, ekologické kurzy a využití GPS v ZŠ 
Jičín, Železnická“, číslo smlouvy: SMV012009/PS18, dle žádosti Základní 
školy, Jičín, Železnická 460 

 
 
 

 
K bodu 9 
Projednání změny názvu příspěvkové organizace Střední škola a Základní škola, Nové 
Město nad Metují 
Členům VVVZ bylo zasláno usnesení 13/87/2010/ŽP výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v elektronické podobě. 
 

• předseda VVVZ přečetl usnesení výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, kterým bylo doporučeno projednat změnu názvu příspěvkové 
organizace Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují na Střední škola 
a Základní škola, Opočno 
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• Mgr. Táňa Šormová tlumočila stanovisko Ing. RSDr. Otakara Rumla, předsedy výboru 
pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, ohledně 
změny názvu příspěvkové organizace a to zní:  

1. ponechat stávající název příspěvkové organizace Střední škola a Základní škola, 
Nové Město nad Metují 

2. výbor pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
nebude již tuto změnu názvu příspěvkové organizace projednávat 

• PaedDr. Olga Talášková, ředitelka Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují,  
zhodnotila stav na školách po šesti měsících od sloučení 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/14/119/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. nesouhlasí 
s usnesením výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 13/87/2010/VŽP  

II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zachovat stávající název příspěvkové 
organizace Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují a dále se změnou 
názvu příspěvkové organizace nezabývat 

 
 
K bodu 10 
Různé, diskuze, závěr 

• Ing. Karel Janeček požaduje informace o materiálech, které projednával VVVZ a byly dále 
předkládány k projednání Radě Královéhradeckého kraje 
 

• předseda výboru navrhl, aby bylo vypsáno výběrové řízení na realizátora studie 
proveditelnosti licencování software na krajských školách 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/14/120/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 
PhDr. Bc. Jiřímu Noskovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje, vypsat výběrové 
řízení na realizátora studie proveditelnosti licencování software na krajských školách 
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Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 17:00 hodin. 
Další jednání VVVZ se bude konat dne 26. 8. 2010.  
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jaroslav Jirásko     Mgr. Táňa Šormová 
 předseda výboru      ověřovatelka zápisu 
 
 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 28. 6. 2010 
 
 
……………………………..... 
 podpis 


