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 Z á p i s 
 
z 25. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. června 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 
Františka Kupky 4a-P1.412 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, 
Pivovarské náměstí 1245 

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

Kmoch, Jiří Říha, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Edita Vaňková 
 
Omluveni: Mgr. Martina Bělková, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Rudolf Polák 
 
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 (omluven), 
Ing. Růžena Ryglová, Mgr. Monika Bourová, Mgr. Věra Kosinová, Mgr. Jana 
Kocábová  

 
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. Informace k žádosti Mateřské školy, základní školy a praktické školy Daneta, s.r.o. o zápis 

změny v rejstříku škol a školských zařízení  
4. Projednání žádostí o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 

2011  
5. Projednání návrhů na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 

2012 
6. 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. 
Předseda VVVZ podal návrh na zařazení bodu Analýza dotačních oblastí vzdělávání a prevence 
rizikového chování (bod 4).  
 
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. Informace k žádosti Mateřské školy, základní školy a praktické školy Daneta, s.r.o. o zápis 

změny v rejstříku škol a školských zařízení 
4. Analýza dotačních oblastí vzdělávání a prevence rizikového chování  
5. Projednání žádostí o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 

2011  
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6. Projednání návrhů na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 
2012 

7. Různé, diskuze, závěr  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/25/199/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
program jednání a účast přizvaných hostů  
 
 
 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Karel Janeček. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/25/200/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
Ing. Karla Janečka jako ověřovatele zápisu 

 
 
K bodu 2 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru pro VVZ  

• není žádné usnesení VVVZ ke kontrole 

 
K bodu 3 
Informace k žádosti Mateřské školy, základní školy a praktické školy Daneta, s.r.o. k žádosti 
o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení   

• Mgr. Monika Bourová, ředitelka Mateřské školy, základní školy a praktické školy Daneta, 
s.r.o. (dále jen škola) 

− podala základní informace o škole  
− zdůraznila propojení vzdělávacího systému od mateřské školy po střední vzdělání 

 
• Mgr. Věra Kosinová, zřizovatelka Mateřské školy, základní školy a praktické školy Daneta, 

s.r.o. 
− upozornila na lepší připravenost absolventů požadovaného oboru pro trh práce 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
  
Hlasování: Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/25/201/2011 
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 
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o.  

− zápis oboru vzdělání dle RVP 69-54-E/01 Provozní služby s nejvyšším povoleným 
počtem 28 žáků 
 

K bodu 4 
Analýza a vyhodnocení dotačních oblastí vzdělávání a prevence rizikového chování 
Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

1. Důvodová zpráva 
2. Analýza dotačních programů na podporu vzdělávání 2011 
3. Analýza dotačních programů na podporu prevence chování 2011 

 
• Bc. Ondřej Knotek, referent oddělení krajských dotací KÚ, uvedl předkládané materiály 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/25/202/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  
analýzy dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizik chování pro rok 
2011 
 

II. ukládá   
předsedovi VVVZ zařadit na zářijové jednání výboru bod – návrhy dotačních 
programů v oblasti vzdělávání a prevence rizik chování pro rok 2012 
 

 
 
K bodu 5 
Projednání návrhů na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 
2011 
Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Žádosti o zápis změny v rejstříku škol 
a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj“ 
 

• Mgr. Miloš Kosina, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, podal 
informace o žádostech o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení, které 
předložily: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec 
nad Orlicí, Komenského 873 (výmaz místa poskytovaných školských u školní jídelny 
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na adrese: Havlíčkova 156, 517 41 Kostelec nad Orlicí) a Školní jídelna, Hradec Králové, 
Hradecká 1219 (zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných z 2500 na 2800 – 
zajištění stravování žáků Gymnázia J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 během 
rekonstrukce školy) 

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/25/203/2011 
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. 2011 
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, 
Komenského 873 

− výmaz místa poskytovaných školských služeb u školní jídelny na adrese: 
Havlíčkova 156, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219 
− zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných z 2500 na 2800  

 
K bodu 6 
Projednání návrhů na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 
2012 
Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

1. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel 
Královéhradecký kraj od 1. 9. 2012 

2. Změny v rejstříku škol a školských zařízení pro školní rok 2012/2013 požadované 
příspěvkovými organizacemi zřízenými Královéhradeckým krajem 

 
• Mgr. Miloš Kosina podal informace k navrhovaným změnám v rejstříku škol a školských 

zařízení, které předložily: Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647; 
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112; Mateřská škola, 
Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové; Gymnázium a Střední odborná 
škola, Jaroměř, Lužická 423; Střední škola základní škola, Nové Město nad Metují; Vyšší 
odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, 
Komenského 873 a Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov  

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

Proti: 0 
Zdržel se: 1 

 
USNESENÍ VVZ/25/204/2011 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  
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Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 1. 9. 2012 
 

Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647 
- zápis oboru vzdělání dle RVP 26-45-M/01 Telekomunikace (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků  
 
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 41-55-H/01 Opravář 
zemědělských strojů (denní forma vzdělávání) z 80 na 102 a v 1. ročníku z 30 na 34 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 23-68-H/01 Mechanik 
opravář motorových vozidel (denní forma vzdělávání) ze 198 na 171 a zvýšení v 1. 
ročníku z 66 na 68 

- zvýšení počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 26-57-H/01 Autoelektrikář (denní 
forma vzdělávání) z 20 na 34 

- zvýšení počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 29-56-H/01 Řezník - uzenář 
(denní forma vzdělávání) z 15 na 34 

- zvýšení počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 37-42-L/51 Logistické a finanční 
služby (denní forma vzdělávání – nást.) z 25 na 34 

- snížení počtu žáků v 1. ročníku oboru vzdělání dle RVP 37-42-L/51 Logistické a finanční 
služby (dálková forma vzdělávání – nást.) z 50 na 34 

 
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 79-01-B/01 Základní 
škola speciální z 65 na 85 žáků 

 
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

- výmaz oboru vzdělání 31-59-E/001 Šití oděvů (dobíhající obor) nejvyšší povolený počet 
84 žáků 

- výmaz oboru vzdělání dle RVP 31-59-E/01 Šití oděvů s nejvyšším povoleným počtem 42 
žáků 

- výmaz oboru vzdělání dle RVP 31-59-E/02 Šití prádla s nejvyšším povoleným počtem 16 
žáků 

- zápis nového oboru vzdělání dle RVP 66-51-E/01 Prodavačské práce (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 84 žáků 

 
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, 
Komenského 873 

- výmaz vyšší odborné školy s nejvyšším povoleným počtem 90 studentů a místa 
poskytovaného vzdělávání na adrese: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

- výmaz akreditovaného oboru vzdělání 41-31-N/009 Šlechtitelství (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 90 studentů 

- změna názvu právnické osoby na Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné 
učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 26-52-H/01 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (denní forma vzdělávání) ze 132 na 80 žáků 

- zápis nového oboru vzdělání dle RVP 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik (denní forma 
vzdělávání – nást.) s nejvyšším povoleným počtem 34 žáků a v 1. ročníku 34 žáků 

- zápis nového oboru vzdělání dle RVP 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik (dálková forma 
vzdělávání – nást.) s nejvyšším povoleným počtem 34 žáků a v 1. ročníku 34 žáků 

 
Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov 

- zápis střední školy s nejvyšším povoleným počtem 42 žáků 
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- zápis nového oboru vzdělání dle RVP 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 14 žáků 

- zápis nového oboru vzdělání dle RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 28 žáků 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání u střední školy na adrese: Horská 160, 541 02 
Trutnov 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy z 217 na 150 žáků  
- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 79-01-C/01 Základní 

škola z 217 na 122 žáků 
- výmaz místa poskytovaného vzdělávání u základní školy na adrese: Markoušovice 122, 

542 32 Úpice 
- změna názvu právnické osoby na Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, 

Trutnov 
 

II. nedoporučuje  
Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 1. 9. 2012 

 
Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 82-41-M/17 Multimediální tvorba (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků 

 
Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423 

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

 
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, 
Komenského 873 

- zápis nového oboru vzdělání dle RVP 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků 

 
 
K bodu 6 
Různé, diskuze, závěr 
 
Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 15:10 hodin. 
Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 1. 9. 2011 v objektu Školského zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, 
Štefánikova 566 od 14:00 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jaroslav Jirásko     Ing. Karel Janeček 
 předseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 12. 7. 2011 
 
……………………………..... 
 podpis 


