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Z á p i s 

 

z 36. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 28. srpna 2012 od 14:00 hodin v objektu Střední 

průmyslové školy, Hradec Králové, Hradecká 647 

Přítomni: Ing. Jaroslav Jirásko, Ing. Karel Janeček, Bc. Karel Klíma, Mgr. Petr Kmoch, PaedDr. 

Mgr. Josef Lukášek, PhDr. Bc. Jiří Nosek, Jiří Říha, Mgr. Táňa Šormová 

 

 RSDr. Ing. Otakar Ruml, předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

  

Omluveni: Mgr. Martina Bělková, Petr Kuřík, Rudolf Polák, Mgr. Edita Vaňková 

  
Nepřítomen: Mgr. Miroslav Behan 

 

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

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

Mgr. Ladislav Groh, Bc. Ondřej Knotek, Ing. Marcel Zadrobílek  

 

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. 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 podal návrh na doplnění programu 

o tři body:  

 Návrh na rozdělení finančních prostředků žadatelům v oblasti vzdělávání a prevence 

rizikového chování 

 Podmínky dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování na rok 

2013 

 Projednání zprávy o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2012. 

Zároveň přivítal stálé hosty jednání a požádal o schválení účasti hostů Ing. Marcela Zadrobílka 

a Bc. Ondřeje Knotka při projednávání bodů č. 3 a 4 programu jednání.   

 

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. Návrh na rozdělení finančních prostředků žadatelům v oblasti vzdělávání 

a prevence rizikového chování 

4. Podmínky dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 

na rok 2013 

5. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
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6. Projednání zprávy o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2012 

7. Různé, diskuze, závěr 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/36/271/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

program jednání a účast přizvaných hostů  

 

 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Jiří Říha. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/36/272/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

Jiřího Říhu jako ověřovatele zápisu 

 

 

 

 

K bodu 2 

Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

 na minulém jednání nebyl výbor způsobilý se usnášet, žádosti Střední školy a Základní 

školy, Nové Město nad Metují a Základní školy a Praktické školy, Rychnov nad Kněžnou, 

Kolowratská 485 byly na jednání výboru dne 28. 6. 2012 projednány.  Následně všichni 

členové výboru pro VVZ elektronicky odsouhlasili změny v rejstříku škol a školských 

zařízení požadované Střední školou a Základní školou, Nové Město nad Metují a Základní 

školou a Praktickou školou, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 od 1. 9. 2012. Rada 

Královéhradeckého kraje (usnesení RK/24/994/2012) odsouhlasila školami požadované 

změny v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2012 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/36/273/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

informaci předsedy VVVZ o plnění předchozích usnesení 

 

K bodu 3 

Návrh na rozdělení finančních prostředků žadatelům v oblasti vzdělávání a prevence 

rizikového chování 

Členům výboru byly dodatečně elektronicky zaslány (dne 27. 8. 2012) materiály: 

 Důvodová zpráva 

 Přehledná tabulka žádostí 

 

 Bc. Ondřej Knotek, referent oddělení krajských dotací KÚ, seznámil s žádostmi, které 

předložily: 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 (odmítnutí 

přidělené dotace 15.000 Kč z důvodu nízkého počtu stávajících i nových zájemců 

o ubytování)  
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, Hradec Králové (odstoupení od smlouvy z důvodů nízké dotace a nezdaření 

zajištění dalších zdrojů – vratka ve výši 10.000 Kč). 

 

Odbor grantů a dotací KÚ po dohodě s odborem školství KÚ předložil návrh 

na přerozdělení finančních prostředků ve výši 25.000 Kč na projekty: 

12SMP01-0031 žadatel Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. 

s projektem Společnou cestou dotací 15.000 Kč 

12SMP01-0040 žadatel Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 

s projektem Prevence rizikového chování v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů speciální 

školy dotací 10.000 Kč 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/36/274/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. doporučuje  

orgánům kraje schválit přidělení finančních prostředků uvedeným žádostem 

 

 

 

K bodu 4 

Podmínky dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 

na rok 2013 

Členům výboru byly dodatečně elektronicky zaslány (dne 27. 8. 2012) materiály: 

 Důvodová zpráva 

 Podmínky dotačních programů 

 

 Bc. Ondřej Knotek podal informace k dotačním programům: Podpora a rozvoj zdravého 

životního stylu; Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže – rozvoj talentů; 

Podpora výuky učebních oborů; Zájmové práce se žáky mimo vyučování; Programy 
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zaměřené na prevenci rizikového chování. Dále upozornil, že občerstvení bylo zařazeno 

mezi neuznatelné náklady 
 Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací KÚ, zodpověděl dotazy členů 

výboru 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/36/275/2012 

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 na rok 2013 

 

Z jednání výboru odešel Mgr. Petr Kmoch. 

 

K bodu 5 

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 

 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 

 RSDr. Ing. Otakar Ruml, předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, podpořil zápis oboru Přírodovědné lyceum 

ve Střední škole zemědělské a ekologické a středním odborném učilišti chladicí 

a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí 

 proběhla diskuze k požadovaným změnám a po jejím skončení dal předseda hlasovat 

o jednotlivých žádostech na zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

 
 

 
 

VVVZ doporučuje Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol 

a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2013 
 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 36-44-L/51 Stavební provoz (denní forma vzdělávání – 

nást.) s nejvyšším povoleným počtem 30 žáků a v 1. ročníku 15 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 39-41-L/51 Autotronik 

z 60 na 30 a v 1. ročníku na 15 žáků 

- výmaz oborů vzdělání: 

23-55-H/002 – Klempíř – strojírenská výroba 
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23-68-H/001 – Automechanik 

26-46-L/505 – Autoelektronika 

36-52-H/001 – Instalatér 

36-55-H/001 – Klempíř – stavební výroba 

36-64-H/001 – Tesař 

36-66-H/001 – Montér suchých staveb 

36-67-H/001 – Zedník 

36-67-H/004 - Obkladač 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 33-56-E/01 

Truhlářská a čalounická výroba (denní forma vzdělávání) z 35 na 21 a v 1. ročníku 

z 35 na 7  

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 78-62-C/02 

Praktická škola dvouletá (denní forma vzdělávání) z 24 na 14 a v 1. ročníku z 12 na 7 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 41-51-E/01 Zemědělské práce (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 21 žáků 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 41-52-E/01 Zahradnické práce (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 21 žáků 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 34-53-H/01 Reprodukční grafik (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 23 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 34-53-L/01 

Reprodukční grafik pro média (denní forma vzdělávání) ze 116 na 93 

- výmaz oborů vzdělání: 

66-51-H/004 – Prodavač – smíšené zboží 

66-52-H/001 – Aranžér 

69-51-H/001 – Kadeřník 

34-52-H/001 – Tiskař na polygrafických strojích 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 33-57-E/01 Dřevařská výroba (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 42 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 65-51-H/01 Kuchař – 

číšník (denní forma vzdělávání) ze 125 na 83 a v 1. ročníku ze 42 na 28 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 65-41-L/51 Gastronomie (dálková forma vzdělávání – nást.) 

s nejvyšším povoleným počtem 90 žáků 

- výmaz oborů vzdělání: 

29-53-H/001 – Pekař 

29-54-H/002 – Cukrář – výroba 

33-56-H/001 – Truhlář 

36-52-H/001 – Instalatér 

36-64-H/001 – Tesař 

36-67-H/001 – Zedník 

65-51-H/002 – Kuchař – číšník pro pohostinství 

65-52-H/001 – Kuchař 

65-53-H/001 – Číšník, servírka 

37-42-M/001 – Poštovní a peněžní služby 

37-51-H/001 – Manipulant poštovního provozu a přepravy 

65-41-L/504 – Společné stravování 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 

- výmaz oborů vzdělání: 

65-52-H/001 – Kuchař (denní forma vzdělávání) 

65-52-H/001 – Kuchař (kombinovaná forma vzdělávání) 

65-53-H/001 – Číšník – servírka (denní forma vzdělávání) 

65-53-H/001 – Číšník – servírka (kombinovaná forma vzdělávání) 

23-51-H/001 – Zámečník (denní forma vzdělávání) 

23-51-H/001 – Zámečník (kombinovaná forma vzdělávání) 

23-55-H/002 – Klempíř – strojírenská výroba (denní forma vzdělávání) 

66-51-H/004 – Prodavač – smíšené zboží (denní forma vzdělávání) 

66-51-H/004 – Prodavač – smíšené zboží (kombinovaná forma vzdělávání) 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/36/276/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

II. doporučuje Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku 

škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2013 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 36-44-L/51 Stavební provoz (denní forma vzdělávání – 

nást.) s nejvyšším povoleným počtem 30 žáků a v 1. ročníku 15 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 39-41-L/51 

Autotronik z 60 na 30 a v 1. ročníku na 15 žáků 

- výmaz oborů vzdělání: 

23-55-H/002 – Klempíř – strojírenská výroba 

23-68-H/001 – Automechanik 

26-46-L/505 – Autoelektronika 

36-52-H/001 – Instalatér 

36-55-H/001 – Klempíř – stavební výroba 

36-64-H/001 – Tesař 

36-66-H/001 – Montér suchých staveb 

36-67-H/001 – Zedník 

36-67-H/004 - Obkladač 

 

Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 33-56-E/01 

Truhlářská a čalounická výroba (denní forma vzdělávání) z 35 na 21 a v 1. 

ročníku z 35 na 7  

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 78-62-C/02 

Praktická škola dvouletá (denní forma vzdělávání) z 24 na 14 a v 1. ročníku z 12 

na 7 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 41-51-E/01 Zemědělské práce (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 21 žáků 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 41-52-E/01 Zahradnické práce (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 21 žáků 

 

Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 34-53-H/01 Reprodukční grafik (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 23 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 34-53-L/01 

Reprodukční grafik pro média (denní forma vzdělávání) ze 116 na 93 

- výmaz oborů vzdělání: 

66-51-H/004 – Prodavač – smíšené zboží 

66-52-H/001 – Aranžér 

69-51-H/001 – Kadeřník 

34-52-H/001 – Tiskař na polygrafických strojích 

 

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 33-57-E/01 Dřevařská výroba (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 42 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 65-51-H/01 

Kuchař – číšník (denní forma vzdělávání) ze 125 na 83 a v 1. ročníku ze 42 na 28 
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 65-41-L/51 Gastronomie (dálková forma vzdělávání – 

nást.) s nejvyšším povoleným počtem 90 žáků 

- výmaz oborů vzdělání: 

29-53-H/001 – Pekař 

29-54-H/002 – Cukrář – výroba 

33-56-H/001 – Truhlář 

36-52-H/001 – Instalatér 

36-64-H/001 – Tesař 

36-67-H/001 – Zedník 

65-51-H/002 – Kuchař – číšník pro pohostinství 

65-52-H/001 – Kuchař 

65-53-H/001 – Číšník, servírka 

37-42-M/001 – Poštovní a peněžní služby 

37-51-H/001 – Manipulant poštovního provozu a přepravy 

65-41-L/504 – Společné stravování 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 

- výmaz oborů vzdělání: 

65-52-H/001 – Kuchař (denní forma vzdělávání) 

65-52-H/001 – Kuchař (kombinovaná forma vzdělávání) 

65-53-H/001 – Číšník – servírka (denní forma vzdělávání) 

65-53-H/001 – Číšník – servírka (kombinovaná forma vzdělávání) 

23-51-H/001 – Zámečník (denní forma vzdělávání) 

23-51-H/001 – Zámečník (kombinovaná forma vzdělávání) 

23-55-H/002 – Klempíř – strojírenská výroba (denní forma vzdělávání) 

66-51-H/004 – Prodavač – smíšené zboží (denní forma vzdělávání) 

66-51-H/004 – Prodavač – smíšené zboží (kombinovaná forma vzdělávání) 

 

 

 

VVVZ nedoporučuje Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku 

škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2013 

 

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

Komenského 234 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v 1. ročníku v oboru vzdělání dle RVP 53-41-

M/01 Zdravotnický asistent (denní forma vzdělávání) ze 70 na 90 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 
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Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 29-51-E/01 

Potravinářská výroba (denní forma vzdělávání) z 5 na 15 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 29-54-H/01 Cukrář 

(denní forma vzdělávání) z 10 na 40 a v 1. ročníku z 5 na 10 žáků 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 34-53-L/01 

Reprodukční grafik pro média (denní forma vzdělávání) z 30 na 50 a v 1. ročníku z 8 na 10 

žáků 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 82-51-H/02 

Umělecký truhlář a řezbář (denní forma vzdělávání) z 20 na 30 a v 1. ročníku ze 7 na 10 

žáků 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město 

nad Metují, Školní 1377 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

 

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 

techniky, Kostelec nad Orlicí */ 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 16-01-M/01 Ekologie 

a životní prostředí (denní forma vzdělávání) ze 120 na 60 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků 

 

------------------------- 

Mgr. Táňa Šormová dala protinávrh na usnesení: 

VVVZ doporučuje Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol 

a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2013 

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, 

Kostelec nad Orlicí 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 16-01-M/01 Ekologie 

a životní prostředí (denní forma vzdělávání) ze 120 na 60 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 2 

  Proti: 2 

  Zdržel se: 3 USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  

-------------------------- 
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Předseda výboru dal hlasovat o původním návrhu usnesení */ 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 3 

  Proti: 2 

  Zdržel se: 2 USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 65-41-L/51 

Gastronomie (denní forma vzdělávání – nást.) z 34 na 60 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 23-43-L/51 Provozní technika (denní forma vzdělávání – 

nást.) s nejvyšším povoleným počtem 34 žáků 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 65-41-L/51 Gastronomie (denní forma vzdělávání – nást.) 

s nejvyšším povoleným počtem 34 žáků 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 6 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

USNESENÍ VVZ/36/277/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. nedoporučuje Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku 

škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2013 

 

Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město 

nad Metují, Školní 1377 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků 

 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 65-41-L/51 

Gastronomie (denní forma vzdělávání – nást.) z 34 na 60 

 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/36/278/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. nedoporučuje Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku 

škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2013 

 

Základní škola a Mateřská škola Prointepo, s.r.o. (sídlo: Hrubínova 1458, 500 02 Hradec 

Králové) 

- zápis střední školy s nejvyšším povoleným počtem 12 žáků 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá s nejvyšším 

povoleným počtem 12 žáků 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu 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. 2013 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o. (sídlo: 17. listopadu 

177, 542 32 Malé Svatoňovice) 

- zápis místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u střední školy na adrese: 

Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha10) 

 

Hlasování: Pro: 2 

Proti: 1 

Zdržel se: 4 USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

PhDr. Bc. Jiří Nosek požádal o předložení stanoviska Hlavního města Prahy k této žádosti.  

 

 

K bodu 6 

Projednání zprávy o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje za rok 2012 

Členům výboru byla před jednáním předána zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a 

zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2012 

 předseda výboru seznámil se zprávou o činnosti výboru pro výchovu vzdělávání 

a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2012 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/36/279/2012 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje za rok 2012  
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K bodu 7 

Různé, diskuze, závěr 

 

 Mgr. Táňa Šormová vznesla dotaz ohledně soudního sporu Ing. Diviše Czernina 

proti Střední škole technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše112 a dále 

požádala, aby v případě šetření stížností, pokud možno, nebyla plně využívána 60denní 

lhůta pro jejich vyřízení stanovená vnitřním předpisem. 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:15 hodin. 

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

úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jaroslav Jirásko     Jiří Říha 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 

V Hradci Králové dne 5. 9. 2012 

 

……………………………..... 

 podpis 


