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 Z á p i s 
 
z 15. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 26. srpna 2010 od 14:00 hodin v zasedací místnosti  9-
N2.903 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

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

Mgr. Petr Kmoch, Jiří Říha, Ing. Jan Vaníček, Mgr. Edita Vaňková 
 
Omluveni: Mgr. Miroslav Behan, Petr Kuřík, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Mgr. Táňa Šormová 
 
Nepřítomni: Rudolf Polák 
 
Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek, JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Miloš 

Kosina, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák, Ing. Růžena Ryglová 
(omluvena), Mgr. Martin Struna 

 
Dále se jednání účastnil Bc. Otakar Kalenda, člen Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
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. Příprava rozpočtu odvětví školství a volnočasových aktivit pro rok 2011 
4. Projednání žádostí o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 
5. Informace o řešení stížnosti rodičů žáků Speciální základní školy Augustina Bartoše, 

Červený Kostelec, Manž. Burdychových 302   
6. Informace o změně ve zřizovací listině SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 
7. 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 navrhl Mgr. Miloše Kosinu, vedoucího středního a speciálního vzdělávání odboru školství KÚ, 
jako stálého hosta. 
 
Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. Karel Janeček 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/15/121/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
1. program jednání, účast přizvaných hostů a Mgr. Miloše Kosinu, vedoucího 

oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství KÚ, jako stálého 
hosta 

2. Ing. Karla Janečka jako ověřovatele zápisu 
 
 
 
K bodu 2 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

• předseda VVVZ provedl kontrolu usnesení:  
Ø USNESENÍ VVZ/14/113/2010 

− bude předkládáno ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
dne 4. 11. 2010 

Ø USNESENÍ VVZ/14/116/2010 
− Rada Královéhradeckého kraje (usnesení RK//15/840/2010 ze dne 14. 7. 2010) 

odsouhlasila žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 
s účinností od 1. 9. 2010 dle doporučení VVVZ 

− Rada Královéhradeckého kraje (usnesení RK//15/841/2010 ze dne 14. 7. 2010) 
odsouhlasila žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 
s účinností od 1. 9. 2011 dle doporučení VVVZ s jednou změnou. Rada 
Královéhradeckého kraje nesouhlasí se zápisem oboru vzdělání dle RVP 66-
51-E/01 Prodavačské práce (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 45 žáků, o jehož zápis požádala Střední škola zahradnická, Kopidlno, 
náměstí Hilmarovo 1 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/15/122/2010 
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 
Příprava rozpočtu odvětví školství a volnočasových aktivit pro rok 2011 
Členům VVVZ byly zaslány materiály: „Příprava rozpočtu odvětví školství a volnočasových aktivit 
pro rok 2011“, „Fond rozvoje a reprodukce (FRR kap. 50) Královéhradeckého kraje v roce 2011 – 
návrh rozdělení“, „Kofinacování akcí školství spolufinancovaných z ESF v roce 2011“ zaslány 
v elektronické podobě. 
  

• Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení OŠ KÚ, 
navázal na informace, které sdělil na červnovém zasedání VVVZ ohledně přípravy 
rozpočtu odvětví školství a volnočasových aktivit pro rok 2011. Po projednání rozpočtu 
pro rok 2011 s představiteli jednotlivých odvětví došlo k posílení finančních objemů 
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návrhu rozpočtů, se kterými disponuje odbor školství KÚ. Podrobnosti jsou uvedeny 
v předloženém materiálu. 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/15/123/2010 
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 
 
 

 
K bodu 4 
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.  

• JUDr. Radmila Šulcová, vedoucí odboru školství KÚ, seznámila s žádostmi o zápis změn 
v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 10. 2010. Žádosti o zápis změn v rejstříku škol 
a školských zařízení předložilo Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 (změna u místa 
poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: výmaz místa Náchod, Pražská 1759 
a zápis místa Náchod, Bartoňova 1005) a Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, 
Hradec Králové Štefánikova 549 (zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské 
školy ze 107 na 113; o 6 dětí se zvýší nejvyšší povolený počet dětí mateřské školy 
logopedické Kvítek z 22 na 28). 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/15/124/2010 
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. 10. 2010 
  
Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, 
Hradec Králové, Štefánikova 566 

− výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Pražská 1759, 
547 01 Náchod 

− zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Bartoňova 1005, 
547 01 Náchod 
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Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549  
− zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy ze 107 na 113 

 
 
 

K bodu 5 
Informace o řešení stížnosti rodičů žáků Speciální základní školy Augustina Bartoše, 
Červený Kostelec, Manž. Burdychových 302 
Pan Jiří Říha zaslal členům VVVZ materiály k tomuto bodu v elektronické podobě.  
 

• JUDr. Radmila Šulcová podala informace a zodpověděla dotazy členů VVVZ 
 
 
 
K bodu 6 
Informace o změně ve zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 

• Naděžda Pozlerová, referentka oddělení středního a speciálního vzdělávání OŚ KÚ 
− Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje bude dne 9. 9. 2010 předložen ke schválení 

dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 z důvodu doplnění čl. 8 
Doplňková činnost o „Pronájem a půjčování věcí movitých“  

 
Z jednání se omluvila Mgr. Martina Bělková. 
 
 
 
K bodu 7 
Různé, diskuze, závěr 
 

• Mgr. Martin Horák, ředitel Úřadu práce v Hradci Králové 
− trh práce je v současné době relativně stabilizovaný (sezónní práce) 
− připravuje se změna organizační struktury úřadů práce 
− v Královéhradeckém kraji se realizuje projekt „Z teorie do praxe“ 
− v listopadu se uskuteční pátý ročník Týdne vzdělávání dospělých 

v Královéhradeckém kraji, jehož cílem je seznámit veřejnost s významem 
a možnostmi celoživotního učení a nabídnout konkrétní vzdělávací příležitosti 
dalšího vzdělávání v kraji 
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Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 15:10 hodin. 
Další jednání VVVZ se bude konat dne 23. 9. 2010 v objektu Vyšší odborné školy a Střední 
průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166. 
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jaroslav Jirásko     Ing. Karel Janeček 
 předseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 31. 8. 2010 
 
 
……………………………..... 
 podpis 


