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Z á p i s 

 

z 35. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 28. června 2012 od 14:00 hodin v objektu Gymnázia 

a Střední odborné školy, Hostinné, Horská 309 

Přítomni: Ing. Jaroslav Jirásko, Ing. Karel Janeček, Petr Kuřík, Mgr. Edita Vaňková 

 

  

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

PaedDr. Mgr. Josef Lukášek PhDr. Bc. Jiří Nosek, Rudolf Polák, Jiří Říha, 

Mgr. Táňa Šormová 

  
Přizváni: JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava 

Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák (omluven), Ing. Růžena Ryglová (omluvena), 

Mgr. Ladislav Groh, Mgr. Ivana Mědílková 

 

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. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

4. Centrum sdílených služeb – reakce některých ředitelů SŠ 

5. 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 

Mgr. Ivanu Mědílkovou, ředitelku Gymnázia a Střední odborné školy, Hostinné, Horská 309. 

Konstatoval, že jsou přítomni pouze 4 členové výboru a výbor tedy není způsobilý se usnášet.  

Ověřovatelem zápisu byl navržen Petr Kuřík a ten návrh přijal. 

 

Mgr. Ivana Mědílková, ředitelka Gymnázia a Střední odborné školy, Hostinné, Horská 309, 

pohovořila o historii a současném dění ve škole.  

 

K bodu 2 

Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

 předseda VVVZ provedl kontrolu usnesení: 

USNESENÍ VVZ/34/269/2012 – Rada KHK (RK//2012) odsouhlasila zápis změny 

v rejstříku škol a školských zařízení pro Vyšší odbornou školu a Střední odbornou školu, 

Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 

 

K bodu 3 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

 Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký 

kraje od 1. 9. 2013 + přehledná tabulka 

 Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj 

od 1. 9. 2012 
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 Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – stanovisko kraje, na jehož území 

bude střední škola působit, pokud není jejím zřizovatelem (§ 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 

561/2004 Sb.) 

 

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

předkládané materiály 
 

 Ing. Jirásko požádal tajemnici VVVZ, aby zajistila elektronické hlasování o změnách 

v rejstříku škol a školských zařízení, ukončení hlasování dne 27. 7. 2012  

 

 

 

K bodu 4 

Centrum sdílených služeb – reakce některých ředitelů SŠ 

 

 Ing. Jaroslav Jirásko na základě usnesení VVVZ ze dne 26. dubna 2012 oslovil ředitele 

škol a školských zařízení s dotazem, jaký přínos vidí jednotliví ředitelé ve zřízení CSS. 

Z odpovědí vyplynulo, že většina ředitelů vidí přínos v centrálním nákupu některých 

služeb, ale všichni naprosto odmítají myšlenku centralizovaného vedené účetní agendy 

a mzdové agendy, fakturace a podobně. Mnoho ředitelů školy by uvítalo sjednocení 

ekonomického softwaru 
 odpovědi ředitelů předseda VVVZ přes prázdniny zpracuje do tabulkové podoby 

 

 

 

 

K bodu 5 

Různé, diskuze, závěr 

 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 15:15 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jaroslav Jirásko     Petr Kuřík 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 

V Hradci Králové dne 9. 7. 2012 

 

……………………………..... 

 podpis 


