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  Z á p i s 
 
z 27. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 27. října 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 
Karla Čapka 9-N2.903 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské 
náměstí 1245 

Přítomni:  Ing. Jaroslav Jirásko, Ing. Karel Janeček, Bc. Karel Klíma, Petr Kuřík, PaedDr. Mgr. 
Josef Lukášek, Rudolf Polák, Mgr. Táňa Šormová,  

 
Omluveni: Mgr. Martina Bělková, Mgr. Petr Kmoch, Jiří Říha, Mgr. Edita Vaňková 
 
Nepřítomni:  Mgr. Miroslav Behan 
 
Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek, JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský (omluven), 

Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák, 
Ing. Růžena Ryglová (omluvena), Ing. Marcel Zadrobílek, Bc. Ondřej Knotek 

 
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. Změna účelu poskytnuté dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje v oblasti 

vzdělávání 
4. Aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013, Akční plán na rok 

2012 a Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého 
kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území 
kraje 

5. Podmínky dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování pro rok 
2012 

6. Informace o postupu prací při rozpisu rozpočtu provozních prostředků pro rok 2012 
7. Převedení SPC Náchod pod Základní školu a Mateřskou školu Josefa Zemana, Náchod, 

Jiráskova 461 
8. Projednání pracovní verze Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy Královéhradeckého kraje pro období 2012 – 2016 
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 stálé hosty jednání. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/27/213/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  schvaluje 
program jednání a účast přizvaných hostů  
 
 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Bc. Karel Klíma.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/27/214/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  schvaluje 
Bc. Karla Klímu jako ov ěřovatele zápisu 
 
 

 
K bodu 2 
Kontrola pln ění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

• předseda VVVZ provedl kontrolu usnesení: 
USNESENÍ VVZ/25/203/2011    
Rada KHK odsouhlasila (USNESENÍ RK/23/1257/2011) zápis oboru dle RVP 26-45-
M801 Telekomunikace do rejstříku škol a školských zařízení pro Střední průmyslovou 
školu, Hradec Králové, Hradecká 647 (žádost odeslána na MŠMT) a celou žádost Střední 
školy technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (změny byly provedeny 
v rejstříku škol a školských zařízení).  
USNESENÍ VVZ/26/211/2011 
Zastupitelstvo KHK schválilo na říjnovém zasedání. 
USNESENÍ VVZ/26/211/2011 
Rada KHK změny v rejstříku škol a školských zařízení odsouhlasila (SŠ a ZŠ Nové Město 
nad Metují; SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549) a změny byly v rejstříku škol 
a školských zařízení provedeny. 
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/27/215/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  bere na vědomí 
informaci předsedy VVVZ o plnění předchozích usnesení 
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K bodu 3 
Změna účelu poskytnuté dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje v oblasti 
vzdělávání 
Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

� Změna účelu dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje v oblasti 
vzdělávání 

� 2 žádosti ředitelky Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, 
Pod Koželuhy 100 

� Přehled žádostí o změnu z Dotačního programu Královéhradeckého kraje v roce 
2010 (oblast vzdělávání). 

 
• Bc. Ondřej Knotek, referent oddělení krajských dotací KÚ, informoval o 2 žádostech 

o změnu účelu dotace, které podala Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, 
Pod Koželuhy 100 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/27/216/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  schvaluje 
změnu účelu dotace u projektů uvedených v příloze důvodové zprávy 

 
 
 
K bodu 4 
Aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013, Akční plán na rok 2012 
a Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 
fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje 
 
Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

� Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2013 Priority – Opatření – Aktivity 
� Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2013 Akční plán na rok 2012 

a před jednání výboru byl předán materiál „Zásady poskytování finanční podpory z prostředků 
rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně 
prospěšnou činnost na území kraje“ (dále jen „Zásady“). 
 

• Bc. Ondřej Knotek  
− podal informace k předloženým materiálům 
− upozornil na změny, které byly zapracovány do Zásad 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 

USNESENÍ VVZ/27/217/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
I. projednal 

předložené materiály 
 

II.  doporučuje 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit aktualizaci Dotační strategie na rok 
2010 – 2013 včetně Akčního plánu Dotační strategie na rok 2012 a Zásady 
poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 
fyzickým nebo právnických osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území 
kraje  

 
 

K bodu 5 
Podmínky dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování pro rok 
2012 
Členům VVVZ byl zaslány materiály: 
� Podmínky dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 

pro rok 2012 (důvodová zpráva) 
� Podmínky dotačních programů: Podpora a rozvoj zdravého životního stylu, Rozvoj tvůrčích 

schopností a dovedností dětí a mládeže – rozvoj talentů, Podpora výuky učebních oborů, 
Zájmová práce se žáky mimo vyučování, Programy zaměřené na prevenci rizikového chování 

 
• Bc. Ondřej Knotek 

− podal informace k jednotlivým programům 
− nevyhlašovat program 12SMV01 Inovace vzdělávacích metod, je řešeno 

v šablonách pro základní i střední školy 
− mění se délka programů na 1,5 roku (dříve 2 roky) 
− u některých programů se mění minimální a maximální částky žádostí 

 
 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/27/218/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. doporučuje 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Podmínky dotačních programů v oblasti 
vzdělávání a prevence rizikového chování pro rok 2012 

 
 
 
K bodu 6 
Informace o postupu prací při rozpisu rozpočtu provozních prostředků pro rok 2012 
Členům VVVZ byl zaslán dne 24. 10. 2011 v elektronické podobě materiál „Příprava rozpočtu 
odvětví školství a volnočasových aktivit pro rok 2012 + přílohu Fond rozvoje a reprodukce (FRR 
kap. 50) Královéhradeckého kraje v roce 2012“ 

• JUDr. Radmila Šulcová, vedoucí odboru školství, seznámila s předkládaným materiálem 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 

USNESENÍ VVZ/27/219/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. projednal  

informaci o podobě návrhu rozpočtu na rok 2012 odvětví školství 
 

 
 
K bodu 7 
Převedení SPC Náchod pod Základní školu a Mateřskou školu Josefa Zemana, Náchod, 
Jiráskova 461 
Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 
� Převedení speciálně pedagogického centra 
� Žádost ředitelky Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, Choustníkovo 

Hradiště 161 
� Žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 

 
• Mgr. Miloš Kosina, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství 

KÚ, vysvětlil důvody převedení činnosti speciálně pedagogického centra na Základní 
školu a mateřskou školu Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/27/220/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. doporučuje 

1. Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit převedení činnosti speciálně 
pedagogického centra, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní 
škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Choustníkovo Hradiště 161, na 
příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, 
Jiráskova 461 
 

2. Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 1. 1. 2012 

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Choustníkovo Hradiště 
161 
- výmaz speciálně pedagogického centra 
- výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adresách: 

Raisova 1816, 547 01 Náchod 
Elišky Krásnohorské 2919, 544 04 Dvůr Králové nad Labem 
  

Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 
- zápis speciálně pedagogického centra 
- zápis místa poskytovaných školských služeb na adrese: 

Smiřických 1237, 547 01 Náchod 
 
 
K bodu 8 
Projednání pracovní verze Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
Královéhradeckého kraje pro období 2012 - 2016 
Členům VVVZ byl materiál zaslán v elektronické podobě dne 18. 10. 2011 k připomínkování  
 

• Mgr. Miloš Kosina   
− pracovní verze Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Královéhradeckého kraje pro období 2012 – 2016 (dále jen „DZ KHK 2012 - 
2016“) byla dále k připomínkování zaslána Hospodářské komoře 
Královéhradeckého kraje, obcím s rozšířenou působností, poradnímu sboru vedoucí 
odboru školství KÚ 

− připomínky zaslala Hospodářská komora KHK, poradní sbor a vedoucí odboru 
školství a volnočasových aktivit Magistrátu města Hradec Králové  

− některé připomínky byly zapracovány do DZ KHK 2012 – 2016 
− DZ KHK 2012 – 2016 bude zaslána na Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy do 31. 10. 2011  

 
• Ing. Karel Janeček požádal o nové zaslání DZ KHK 2012 - 2016, ve kterém budou 

zvýrazněny provedené změny 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/27/221/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. bere na vědomí 

pracovní verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
Královéhradeckého kraje pro období 2012 - 2016 

  
 

 
K bodu 9 
Různé, diskuze, závěr 
 
Projednání žádostí o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – ostatní zřizovatelé 
Členům VVVZ byl zaslán dne 26. 10. 2011 v elektronické podobě materiál „Žádosti o zápis změny 
v rejstříku škol a školských zařízení – ostatní zřizovatelé“ 
 

• Miloš Kosina seznámil se žádostmi o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
− Mateřská škola, základní škol a praktická škola Daneta, s.r.o. – zvýšení nejvyššího 

povoleného počtu žáků střední školy z 16 na 44; zápis místa poskytovaného 
vzdělávání u střední školy na adrese: Severní 843, 500 03 Hradec Králové 

− Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. – zápis oboru vzdělání 
dle RVP 64-41-L/51 Podnikání (kombinovaná forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 25 žáků; snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 
dle RVP 64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání) z 68 na 43 

− Sbor Jednoty bratrské v Hradci Králové – Sion požádal o zápis střední školy 
s nejvyšším povoleným počtem 200 žáků. Dále požádal o zápis oborů vzdělání dle 
RVP:  78-42-M/03 Pedagogické lyceum (denní forma vzdělávání – 120 žáků); 78-42-
M/03 Pedagogické lyceum (dálková forma vzdělávání – 120 žáků); 75-31-M/01 
Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma vzdělávání – 120 žáků); 75-31-
M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (dálková forma vzdělávání – 120 žáků); 
66-51-H/ Prodavač (denní forma vzdělávání – 120 žáků); 69-54-E/01 Provozní služby 
(denní forma vzdělávání – 50 žáků); 79-41-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou 
(denní forma vzdělávání – 120 žáků); 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma 
vzdělávání – 120 žáků) 

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

Proti: 0 
Zdržel se:0 
  

USNESENÍ VVZ/27/222/2011 
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 
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Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. (sídlo: Nerudova 
1180, 500 02 Hradec Králové) 
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 16 na 44 
- zápis místa poskytovaného vzdělávání u střední školy na adrese: Severní 843, 

500 03 Hradec Králové 
 
 

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

Proti: 0 
Zdržel se:0 
  

USNESENÍ VVZ/27/223/2011 
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 škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. (sídlo: Čapkova 193, 549 
31 Hronov) 
- zápis oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 Podnikání (kombinovaná forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 25 žáků 
- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 

Podnikání (denní forma vzdělávání) z 68 na 43 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
VVVZ nedoporučuje Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol 
a školských zařízení 
 
s účinností od 1. 9. 2012 
 
Střední škola Sion High School (sídlo: Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové)  

- zápis Střední školy Sion High School s nejvyšším povoleným počtem 200 žáků  
- zápis místa poskytovaného vzdělávání u střední školy na adrese: V Lipkách 692, 500 02 

Hradec Králové 
- zápis oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků 
- zápis oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum (dálková forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků 
- zápis oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků 
- zápis oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (dálková forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků 
- zápis oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 

povoleným počtem 120 žáků 
- zápis oboru vzdělání 69-54-E/01 Provozní služby (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 

povoleným počtem 50 žáků 
- zápis oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků 
- zápis oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 

povoleným počtem 120 žáků 
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Hlasování: Pro: 6 

Proti: 0 
Zdržel se:1 
  

NEBYLO PŘIJATO USNESENÍ.  
 
 
 
 

• Mgr. Martin Horák, ředitel Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Hradci Králové, 
informoval o změnách na úřadech práce od 1. 1. 2012. Od 7. 11. 2011 proběhne Týden 
vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji   

 
 
 
 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:10 hodin. 
Další jednání VVVZ se bude konat ve středu dne 23. 11. 2011 v objektu Gymnázia Františka 
Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jaroslav Jirásko     Bc. Karel Klíma 
 předseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 3. 11. 2011 
 
……………………………..... 
 podpis 


