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  Z á p i s 

 

z 33. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 26. dubna 2012 od 14:00 hodin v objektu Střední školy 

potravinářské, Smiřice, Gen. Govorova 110 

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

PhDr. Bc. Jiří Nosek, Rudolf Polák, Mgr. Táňa Šormová  

 

  

Omluveni:  Mgr. Miroslav Behan, Mgr. Martina Bělková, Bc. Karel Klíma, Mgr. Petr Kmoch, 

Jiří Říha, Mgr. Edita Vaňková 

 

Přizváni: JUDr. Radmila Šulcová (omluvena), Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Miloš Kosina, 

Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák (omluven), Ing. Růţena 

Ryglová, Mgr. Ladislav Groh (omluven), Ing. Marcel Zadrobílek, Bc. Ondřej Knotek, 

Ing. Ema Baboráková  

 

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. Zpráva o kontrolní činnosti za rok 2010, 2011 a výhled na rok 2012 

4. Změny alokací na dotační programy 2012 

5. Návrh na přidělení podpory projektům v dotačních programech v oblasti vzdělávání 

a prevence rizikového chování pro rok 2012 

6. Zpráva o rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2012 v působnosti Královéhradeckého 

kraje 

7. Návrh na zrušení příspěvkové organizace Středisko sluţeb školám, Náchod, Kladská 733 

8. Ţádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

9. Různé, diskuze, závěr 

 

Ing. Ema Baboráková, ředitelka Střední školy potravinářské, Smiřice, Gen. Govorova 110, podala 

informace o škole a o oborech vzdělání, které vyučují.  

 

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 stálé hosty jednání.  

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrţel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/33/253/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

program jednání a účast přizvaných hostů  
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Ověřovatelem zápisu byl navrţen Rudolf Polák. 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/33/254/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

Rudolfa Poláka jako ověřovatele zápisu 

 

 

K bodu 2 

Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

 předseda VVVZ provedl kontrolu usnesení: 

USNESENÍ VVZ/30/238/2012 – Rada KHK nesouhlasí se ţádostí se změnou zápisu 

v rejstříku škol a školských zařízení Základní školy speciální Diakonie ČCE Vrchlabí 

od 1. 9. 2012 

USNESENÍ VVZ/30/239/2012 – Zastupitelstvo KHK schválilo dodatek č. 3 zřizovací 

listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 dne 

22. 3. 2012 (ZK/26/1897/2012) 

USNESENÍ VVZ/31/246/2012 – Zastupitelstvo KHK projednalo Výroční zprávu o stavu a 

rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2010/2011 dne 22. 3. 

2012 (ZK/26/1891/2012) 

USNESENÍ VVZ/31/247/2012 – Zastupitelstvo KHK schválilo Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012 – 2016 dne 22. 3. 

2012 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/33/255/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

informaci předsedy VVVZ o plnění předchozích usnesení 

 

 

K bodu 3 

Zpráva o kontrolní činnosti za rok 2010, 2011 a výhled na rok 2012 

 Bc. Ondřej Knotek, referent oddělení grantů a dotací KÚ 
- informoval o provedených veřejnosprávních kontrolách 

- zásady poskytování podpory jsou nastaveny tak, ţe do pěti let by všichni pravidelní 

příjemci měli projít veřejnosprávní kontrolou 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrţel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/33/256/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

zprávu o kontrolní činnosti za rok 2010 a 2011 v oblasti grantů a dotací 

 

 

 

K bodu 4 

Změny alokací na dotační programy 2012 

Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Důvodová zpráva k bodu poskytnutí 

neinvestičních dotačních prostředků na veřejně prospěšné projekty v oblastech vzdělávání a prevence 

rizikového chování“ a příloha č. 3 - Alokace 2012 

 Bc. Ondřej Knotek 
- předloţen návrh změn alokací v jednotlivých dotačních programech pro rok 2012 

dle rozhodnutí komise 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/33/257/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

nové rozdělení přidělených finančních prostředků na dotační programy z oblasti 

vzdělávání a prevence rizikového chování – alokace na jednotlivé programy 

dle přílohy č. 3 

 

 

 

K bodu 5 

Návrh na přidělení podpory projektům v dotačních programech v oblasti vzdělávání 

a prevence rizikového chování pro rok 2012 

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě přílohy č. 1 - dotační programy v oblasti 

vzdělávání pro rok 2012 a příloha č. 2 – dotační programy v oblasti prevence rizikového chování 

pro rok 2012 

 

 Bc. Ondřej Knotek 
- předloţen návrh hodnotící komise k rozdělení finančních prostředků v dotačních 

programech 2012 
- zároveň je předloţena zpráva z jednání hodnotící komise s poţadavkem monitoringu 

některých projektů 
 

 Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení grantů a dotací KÚ 
- informoval o překročení limitu veřejné podpory v reţimu de minimis u subjektu 

Biskupství královéhradecké 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrţel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/33/258/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit rozdělení dotace na dotační 

programy v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování dle přílohy č. 1 a 

přílohy č. 2 

 

II. souhlasí 

s monitoringem 4 subjektů dle zápisu z jednání hodnotící komise 

 

III. stanovuje  

členku VVVZ Mgr. Táňu Šormovou jako koordinátorku monitoringu 

 

 

 

K bodu 6 

Zpráva o rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2012 v působnosti Královéhradeckého 

kraje 

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

 Zpráva o rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2012 v působnosti Královéhradeckého 

kraje 

 Zohledněné poţadavky organizací na úpravy rozpočtu pro rok 2012, dofinancování 

 

 Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení OŠ KÚ 

- dopisem MŠMT č.j. 270/2012-26 ze dne 12. 1. 2012 byly našemu kraji předány 

ukazatele rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení zřízených 

obcemi a krajem pro rok 2012  

- celkový objem dotace z MŠMT činí 4.333.216 tis. Kč 
- odbor školství KÚ stanovil organizacím ukazatele ve výši celoročních limitů pro rok 

2012 
- u organizací zřízených krajem byl rozpočet projednán; korespondenčně řešen nebo 

individuálně zohledněn u 56 organizací 
- u organizací zřízených obcemi byly dopady normativně propočteného rozpočtu 

vyhodnoceny, projednány a odsouhlaseny prostřednictvím odborů školství obcí 

s rozšířenou působností 

- v současné době je řešeno vázání finančních prostředků ve výši 2,15 % z objemu mezd 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrţel se: 0 

 

 

 

USNESENÍ VVZ/33/259/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

zprávu o rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2012 školám a školským 

zařízením v působnosti Královéhradeckého kraje 
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K bodu 7 

Návrh na zrušení příspěvkové organizace Středisko sluţeb školám, Náchod, Kladská 733 

Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál: Návrh na zrušení příspěvkové 

organizace Středisko sluţeb školám, Náchod, Kladská 733 

 

 Mgr. Miloš Kosina, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, 

informoval o důvodech návrhu na zrušení příspěvkové organizace Středisko sluţeb 

školám, Náchod, Kladská 733 (dále jen sluţba škole) 

 Ing. Václav Jarkovský vysvětlil ekonomické důvody zrušení sluţby škole 

 

Členové výboru navrhli nejprve oslovit město Náchod s nabídkou převedení zřizovatelské funkce 

sluţby škole a v případě, ţe město Náchod nebude mít zájem, tak doporučují zrušení sluţby škole. 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/33/260/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dnem 30. 9. 2012 zrušení 

příspěvkové organizace Středisko sluţeb školám, Náchod, Kladská 733 s tím, ţe 

veškerý její majetek, práva a závazky přecházejí na Královéhradecký kraj 

 

 

 

K bodu 8 

Ţádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení  

Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál: Ţádosti o zápis změny v rejstříku škol 

a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj s účinností od 1. 9. 2012 

 

 Mgr. Miloš Kosina seznámil se 2 ţádostmi o zápis změny v rejstříku škol a školských 

zařízení od 1. 9. 2012: 

- Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 poţádala o sníţení nejvyššího 

povoleného počtu ţáků střední školy ze 470 na 440 a to je počet, který měla škola 

zapsán při zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Navýšení nejvyššího 

povoleného počtu ţáků bylo z důvodu zvýšeného zájmu o zkrácené studium a dálkovou 

formu vzdělávání (školní roky 2008/2009 a 2009/2010) 
- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, 

Komenského 234 poţádala o zvýšení nejvyššího povoleného počtu ţáků v 1. ročníku 

oboru vzdělání dle RVP 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum (denní forma vzdělávání) 

z 68 na 90. Tato ţádost úzce souvisí se zvýšeným zájmem uchazečů o zmiňovaný obor.  

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrţel se: 0  

 

USNESENÍ VVZ/33/261/2012 
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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. 2012 

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 

- sníţení nejvyššího povoleného počtu ţáků střední školy ze 470 na 440 

Návrh usnesení 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

doporučuje 

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

s účinností od 1. 9. 2012 

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

234 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu ţáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 78-42-M/04 

Zdravotnické lyceum (denní forma vzdělávání) z 68 na 90 

 

Hlasování: Pro: 5 

Proti: 2 

Zdrţel se: 0  

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

Návrh usnesení 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

nedoporučuje 

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

s účinností od 1. 9. 2012 

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

234 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu ţáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 78-42-M/04 

Zdravotnické lyceum (denní forma vzdělávání) z 68 na 90 

 

Hlasování: Pro: 2 

Proti: 4 

Zdrţel se: 1  

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

 

K bodu 9 

Různé, diskuze, závěr  

 

 předseda VVVZ informoval o udělení nejvyššího resortního vyznamenání Mgr. Věře 

Kosinové, zakladatelce a jednatelce Centra Daneta. Ministr školství, mládeţe 

a tělovýchovy udělil Mgr. Kosinové Medaili Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy 

1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost 

 

 Mgr. Táňa Šormová ţádá (v návaznosti na dotazník, který byl zaslán v březnu na školy 

a školská zařízení) o zjištění informací, zda ředitelé škol a školských zařízení mají zájem 

o nabízené sluţby 
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Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrţel se: 0  

 

USNESENÍ VVZ/33/262/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  ukládá  

předsedovi výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje zajistit stanovisko ředitelů příspěvkových organizací 

(oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem k otázce přesunu části 

vybraných sluţeb (viz ţádost a dotazník zaslaný v březnu 2012) do příštího jednání 

výboru pro VVZ  

 

 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:00 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 24. 5. 2012 v zasedací místnosti Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jaroslav Jirásko     Rudolf Polák 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděţda Pozlerová, tajemnice výboru 

V Hradci Králové dne 3. 5. 2012 

 

……………………………..... 

 podpis 


