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 Z á p i s 
 
z 18. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. listopadu 2010 od 14:00 hodin v objektu Obchodní 
akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 

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

Petr Kuřík, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Jiří Říha, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Edita 
Vaňková 

 
Omluveni: Mgr. Miroslav Behan, Bc. Karel Klíma, Rudolf Polák, Ing. Jan Vaníček  
 
Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek, JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský (omluven), 

Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák (omluven), 
Ing. Růžena Ryglová (omluvena), Mgr. František Votroubek 

 
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. Současný stav speciálního vzdělávání v Královéhradeckém kraji 
4. Optimalizační návrhy na redukci počtu právních subjektů a na změny v oborové struktuře 

středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem 
5. Optimalizace středních škol ve městě Hořice  
6. Projednání žádostí o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
7. Informace o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (odvětví školství)  
8. Projednání návrhu termínů jednání VVVZ na I. pololetí roku 2011 
9. 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 byl navržen Ing. Karel Janeček.  
 
 
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/18/147/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
program jednání, účast přizvaných hostů a Ing. Karla Janečka jako ověřovatele 
zápisu 
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Mgr. František Votroubek, ředitel Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673, seznámil 
přítomné s historií a současným děním ve škole.  
 
 
K bodu 2 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

• předseda VVZ provedl kontrolu usnesení: 
USNESENÍ VVZ/17/143/2010 – předloženo ke schválení Zastupitelstvu KHK (2. 12. 
2010) 

USNESENÍ VVZ/17/144/2010 – Zastupitelstvo KHK dne 4. 11. 2011schválilo sloučení 
příspěvkových organizací: Speciální základní školy, Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla 660 
a Speciální základní školy Augustina Bartoše, Červený Kostelec, Manž. Burdychových 
302 od 1. 1. 2011 

USNESENÍ VVZ/17/145/2010 – Rada KHK schválila dne 11. 11. 2010 změny v rejstříku 
škol a školských zařízení dle doporučení VVVZ 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/18/148/2010 
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 
Současný stav speciálního vzdělávání v Královéhradeckém kraji  

• PaedDr. Arnošt Vítek, odborný referent oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ 
KÚ, formou prezentace seznámil se současným stavem speciálního vzdělávání 
v Královéhradeckém kraji 

• členům výboru bude prezentace zaslána elektronicky 
 
 

 
K bodu 4 
Optimalizační návrhy na redukci počtu právních subjektů a na změny v oborové struktuře 
středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem 
Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Optimalizační návrhy na redukci počtu 
právních subjektů – středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem a na změny v oborové 
struktuře středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem“ 
 

• JUDr. Radmila Šulcová, vedoucí odboru školství KÚ, podala další informace 
a zodpověděla dotazy týkající se optimalizačních návrhů 

 
 
 
 



 Strana 3 (celkem 8) 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 1 
 

USNESENÍ VVZ/18/149/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. podporuje 

konkrétní optimalizační návrhy týkající se sloučení příspěvkových organizací 
zřizovaných Královéhradeckým krajem a změn v rejstříku škol a školských zařízení 
v oblasti nástavbového studia 

I
I
.
 

II. doporučuje   
Radě Královéhradeckého kraje 
odsouhlasit s účinností k 1. 7. 2011 sloučení Gymnázia a Střední odborné školy, 
Hořice, Husova 1414 a Obchodní akademie, Hořice, Šalounova 919 (nástupnickou 
organizací bude po sloučení Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 
1414) 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
doporučuje Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit s účinností k 1. 7. 2011 sloučení Středního 
odborného učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 se Střední školou gastronomie a služeb, Nová 
Paka, Masarykovo nám. 2 (nástupnickou organizací bude po sloučení Střední škola gastronomie 
a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. 
 
Hlasování: Pro: 4 

Proti: 3 
Zdržel se: 2 
 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/18/150/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje   
Radě Královéhradeckého kraje 
odsouhlasit sloučení k 1. 7. 2011 Střední odborné školy a Středního odborného 
učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 se Střední průmyslovou školou, Nové 
Město nad Metují, Československé armády 376 (nástupnickou organizací bude po 
sloučení Střední odborná škola a Středního odborné učiliště, Nové Město nad Metují, 
Školní 1377) 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
  
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 

 
USNESENÍ VVZ/18/151/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

I. doporučuje   
Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změn v rejstříku škol a školských 
zařízení 

 
 s účinností od 1. 9. 2011 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 
- snížení nejvyššího  povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 

Podnikání (denní forma vzdělávání) v 1. ročníku z 63 na 34 žáků 
 

Obchodní akademie, Hořice, Šalounova 919  
- zápis oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání) 

v rejstříku škol a školských zařízení jako obor dobíhající 
V případě sloučení Obchodní akademie, Hořice, Šalounova 919Gymnázia a SOŠ 
Hořice, Husova 1414 již k 1. 7. 2011 by byl zapsán obor vzdělání 64-41-L/524 
Podnikání (denní forma vzdělávání) v rejstříku škol a školských zařízení jako 
dobíhající již u sloučeného subjektu. 
  

Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478  
- snížení nejvyššího  povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 

Podnikání (denní forma vzdělávání) z 60 na 34   
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 64-

41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání) z 30 na 34 
 
Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 
- snížení nejvyššího  povoleného počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 64-

41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání) z 38 na 34   

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112  
- snížení nejvyššího  povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 

Podnikání (denní forma vzdělávání) z 50 na 34   
- zvýšení nejvyššího  povoleného počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 64-

41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání) z 30 na 34   

 
Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 
- zvýšení nejvyššího  povoleného počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 64-

41-L/51 Podnikání z 30 na 34   

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 
- snížení nejvyššího  povoleného počtu žáků oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání 

(denní forma vzdělávání), resp. oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 Podnikání, z  60 
na 34  
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- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání 64-41-L/524 
Podnikání (denní forma vzdělávání), resp. oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 
Podnikání, z 30 na 34  

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
- snížení nejvyššího  povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 

Podnikání (denní forma vzdělávání) z  66 na 34  
-  zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 64-

41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání) z 33 na 34  

  
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad 
Orlicí, Komenského 873  
- zvýšení nejvyššího  povoleného počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání 64-41-L/524 

Podnikání (denní forma vzdělávání), resp. oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 
Podnikání, z 30 na 34   

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 
1166 
- snížení nejvyššího  povoleného počtu žáků oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání 

(denní forma vzdělávání), resp. oboru vzdělávání dle RVP 64-41-L/51 Podnikání, z 68 
na 34 

Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují 
- snížení nejvyššího  povoleného počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání 65-41-L/504 

Společné stravování (denní forma vzdělávání), resp. oboru vzdělání dle RVP 65-41-
L/51 Gastronomie, z 50 na 34  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 
- snížení nejvyššího  povoleného počtu žáků oboru vzdělání 65-41-L/504 Společné 

stravování (denní forma vzdělávání), resp. oboru vzdělání 65-41-L/51 Gastronomie,  
z 60 na 34  

 
s účinností od 1. 9. 2012 

Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647 
- zápis oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání) 

v rejstříku škol a školských zařízení jako obor dobíhající  

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 
- snížení nejvyššího  povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 

Podnikání (denní forma vzdělávání) ze  126 na 68 

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 
- snížení nejvyššího  povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/524

Podnikání (denní forma vzdělávání), resp. oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, z 60
na 34 

Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 
- snížení nejvyššího  povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 64-41-

L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání) ze  75 na 34   
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Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 
- snížení nejvyššího  povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 

Podnikání (denní forma vzdělávání) z  60 na 34  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 
1377 
- snížení nejvyššího  povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 

Podnikání (denní forma vzdělávání) z  60 na 34  

  
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec 
nad Orlicí, Komenského 873  
- snížení nejvyššího  povoleného počtu žáků oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání 

(denní forma vzdělávání), resp. oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 Podnikání, z 60 
na 34  

Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují 
- snížení nejvyššího  povoleného počtu žáků oboru vzdělání 65-41-L/504 Společné 

stravování (denní forma vzdělávání), resp. oboru vzdělání dle RVP 65-41-L/51 
Gastronomie, z  60 na 34  

 
K bodu 5 
Optimalizace středních škol ve městě Hořice  
 

• předseda VVVZ informoval členy o tom, že se setkal s několika studenty hořického 
gymnázia, kteří ho informovali o situaci na škole s dotazem, proč se ruší právě čtyřletý 
obor. Nejasnosti kolem zrušení tohoto oboru vyjasnil radní PhDr. Bc. Jiří Nosek v bodě 2, 
kdy se diskutovalo o sloučení dvou krajských škol v Hořicích 

 
 
K bodu 6 
Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení  
Členům VVVZ byl před jednáním výboru předán v písemné podobě 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, seznámil 
s žádostmi o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení, které odboru školství 
předložila Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 a Střední 
škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. 

 
 
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/18/152/2010 
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. 1. 2011 
 
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 



 Strana 7 (celkem 8) 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 1030 na 800 
 
 
s účinností od 1. 9. 2011 
 
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 36-64-H/01 Tesař 
(denní forma vzdělávání) ze 42 na 63 a v 1. ročníku ze 14 na 21 žáků 
 

Z jednání VVVZ se omluvili Mgr. Martina Bělková, Mgr. Edita Vaňková, Petr Kuřík a 
Ing. Karel Janeček (15:50 hodin). Počet přítomných členů VVVZ je 5 (výbor není 
usnášeníschopný). 
  
K bodu 7 
Informace o změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací (odvětví školství) 
 

• Naděžda Pozlerová, referentka oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, 
informovala o změnách ve zřizovacích listinách, které bude schvalovat Zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje dne 2. 12. 2010. Zastupitelstvu budou předloženy ke schválení: 
ü dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola technická 

a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 – bude doplněn čl. 8 Doplňková 
činnost o bod 7. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně 
lektorské činnosti 

ü dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola gastronomie 
a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 – bude změněn ve zřizovací listině v č. 8 
Doplňková činnost odstavec třetí na: Zřizovatel uděluje souhlas k tomu, aby 
organizace mohla na základě příslušného oprávnění, pokud je zvláštním předpisem 
požadováno, vykonávat tyto činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 
kurzů, školení včetně lektorské činnosti 

ü dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 - bude doplněn čl. 8 
Doplňková činnost o bod 4. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 
školení včetně lektorské činnosti 

ü dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální základní škola, 
Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla 66 bude obsahovat tyto změny: 

− v čl. 1 bude změněn název na: Speciální základní škola Augustina Bartoše 
− v čl. 2 bude v prvním odstavci doplněno, že organizace vykonává také 

činnost školní jídelny – výdejny 
− v čl. 2 bude doplněn bod 4. Uskutečňuje školní stravování žáků v době 

jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení a bod 5. Zajišťuje stravování 
vlastních zaměstnanců dle školského zákona 

− v čl. 4 se na konci bodu 1. doplňuje věta: Dále se příspěvkové organizaci 
k zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti předává k hospodaření 
majetek ve vlastnictví zřizovatele, který měla příspěvková organizace 
Speciální základní škola Augustina Bartoše, Červený Kostelec, Manž. 
Burdychových 302 k 31. 12. 2010 předán k hospodaření. 

− v čl. 8 se mění odstavec třetí na: Zřizovatel uděluje souhlas k tomu, aby 
organizace mohla na základě příslušného oprávnění, pokud je zvláštním 
předpisem požadováno, vykonávat tyto činnosti: 
1. Hostinská činnost 
2. Silniční motorová doprava – vnitrostátní příležitostná osobní. 

− v čl. 8 se doplňuje odstavec čtvrtý: Dále zřizovatel povoluje provozování 
doplňkové činnosti (osobní asistence) dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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− bude doplněna příloha – soupis a specifikace nemovitého majetku, který je 
předáván příspěvkové organizaci k hospodaření o LV 3343 (k.ú. a obec 
Červený Kostelec).  

 
 
K bodu 8 
Projednání návrhu termínů jednání VVVZ na I. pololetí roku 2011 
Členům VVVZ byl zaslán návrh termínů jednání VVVZ v I. pololetí roku 2011 v elektronické 
podobě. 

• PaedDr. Mgr. Josef Lukášek navrhl výměnu místa konání u březnového a dubnového 
jednání VVVZ 
 

Termíny jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje v I. pololetí roku 2011 
 
20. 1. 2011 (čtvrtek) – KÚ Královéhradeckého kraje od 14:00 hodin 
17. 2. 2011 (čtvrtek) – SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova 1338 od 14:00 hodin 
17. 3. 2011 (čtvrtek) – KÚ Královéhradeckého kraje od 14:00 hodin  
21. 4. 2011 (čtvrtek) – SŠ oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 
od 14:00 hodin 
19. 5. 2011 (čtvrtek) – SŠ potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 od 14:00 hodin 
23. 6. 2011 (čtvrtek) – SŠ gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 od 14:00 hodin 

 
 

K bodu 9 
Různé, diskuze, závěr 
 

• předseda VVVZ předložil členům výboru „Zprávu o činnosti výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2010“ 

• předseda VVVZ informoval o semináři „Aktuální problémy krajského školství“, který se 
uskuteční v pondělí 29. 11. 2010 v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje od 15:00 
hodin. 

 
Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:30 hodin. 
Další jednání VVVZ se bude konat dne 15. 12. 2010 v Restauraci U LVA v Hradci Králové. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jaroslav Jirásko     Ing. Karel Janeček 
 předseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 30. 11. 2010 
 
……………………………..... 
 podpis 


