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Z á p i s 
 
z 11. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 4. března 2010 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 4a-
P1.411 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 
Přítomni: Ing. Jaroslav Jirásko, Mgr. Miroslav Behan, Mgr. Martina Bělková, Ing. Karel Janeček, 

Bc. Karel Klíma, Petr Kuřík, Jiří Říha, Mgr. Táňa Šormová, Ing. Jan Vaníček, 
Mgr. Edita Vaňková 

 
Omluveni: PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Mgr. Petr Kmoch, Rudolf Polák 
 
Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek, JUDr. Radmila Šulcová (omluvena), Ing. Václav Jarkovský, 

Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Miloš Rojka, Ing. Miloslav Roman, Ing. Jana Smetanová, 
Bc. Ladislav Mlejnek, DiS., Ing. Růžena Ryglová (omluvena) 

 
Program: 
 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení 
účasti hostů na jednání  

2. Informace o návrhu harmonogramu aktualizace Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 
na roky 2011 - 2013 

3. Seznámení s projektem UNIV 2 KRAJE  
4. Projednání žádostí o změnu využití účelu dotačního programu Královéhradeckého kraje 
5. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací (odvětví školství) zřizovaných 

Královéhradeckým krajem 
6. Projednání žádostí o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 
7. Diskuze, různé, 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 výboru přečetl program jednání. 
 
Ověřovatelem zápisu byl určen Jiří Říha. Jednomyslně byla schválena účast hostů a program 
jednání. 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 

USNESENÍ VVZ/11/79/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
program jednání dle předloženého návrhu, účast přizvaných hostů a Jiřího Říhu jako 
ověřovatele zápisu 
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K bodu 2 
Informace o návrhu harmonogramu aktualizace Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 
na roky 2011 - 2013 
 

• Ing. Miloslav Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru RR KÚ 
Královéhradeckého kraje 
- v letošním roce končí Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010  
- je zpracován harmonogram aktualizace dokumentu Program rozvoje Královéhradeckého 

kraje 2010 -2013 
 

• Bc. Ladislav Mlejnek, DiS., odborný konzultant oddělení rozvoje Centra EP 
- poskytl prezentaci k návrhu harmonogramu aktualizace Programu rozvoje 

Královéhradeckého kraje 2011 – 2013 (základní východiska zpracování nového PRK; 
nastavený proces vyjednávání – finální dokument by mělo po projednání ve výboru 
pro RR, Radě Královéhradeckého kraje schválit Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
v listopadu 2010; vymezení venkova - přístupy) 
 

• Ing. Jana Smetanová, odborná konzultantka oddělení rozvoje Centra EP 
- představila formou prezentace materiál Regionální inovační strategie 

Královéhradeckého kraje (upozornila na webové stránky kraje: www. kr-
kralovehradecky.cz→Rozvoj kraje→Rada pro výzkum, vývoj a inovace) 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
 
USNESENÍ VVZ/11/80/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. bere na vědomí 
1. informaci o harmonogramu aktualizace Programu rozvoje Královéhradeckého 

kraje na rok 2011 – 2013 
2. informaci o tvorbě Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 
 
 
 

K bodu 3 
Seznámení s projektem UNIV 2 KRAJE  
 

• Mgr. Miloš Rojka, pracovník Národního ústavu odborného vzdělávání – metodik projektu 
pro Královéhradecký kraj, informoval o projektu UNIV 2 KRAJE 

− do projektu je zapojeno 325 středních škol ze 13 krajů ČR (mimo hlavního města 
Prahy) 

− v Královéhradeckém kraji se projektu účastní 22 středních škol 
− projekt je na tři roky (do roku 2012) a během těchto let musí střední školy vytvořit 

3 programy pro další vzdělávání, z toho jeden projekt bude pilotně ověřován 
− cílem projektu je postupná přeměna středních škol v centra celoživotního učení 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
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Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
 
USNESENÍ VVZ/11/81/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. bere na vědomí 
informace o projektu UNIV 2 KRAJE 
 
 

 
K bodu 4 
Projednání žádostí o změnu využití účelu dotačního programu Královéhradeckého kraje 
 

• Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení odboru školství 
KÚ Královéhradeckého kraje, okomentoval žádosti o změnu využití účelu dotačního 
programu Královéhradeckého kraje, které odbor školství KÚ obdržel od Střední školy 
potravinářské, Smiřice, Gen. Govorova 110 a Základní školy a Mateřské školy, Bernartice, 
okres Trutnov. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
 
USNESENÍ VVZ/11/82/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. schvaluje   
navrženou změnu účelu čerpání finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
v projektu: 

1. „Dovednosti a řemeslná zručnost v gastronomii a potravinářství“, číslo 
smlouvy: SMV200804/TD02, dle žádosti Střední školy potravinářské, Smiřice, 
Gen. Govorova 110 

2. „Vzdělávání pedagogů ve směru k inovativním metodám učení spojené 
s relaxačním pobytem jako prevence“, číslo smlouvy: SMS 022009/VR 12, 
dle žádosti Základní školy a Mateřské školy, Bernartice, okres Trutnov 

 
 
 
K bodu 5 
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací (odvětví školství) zřizovaných 
Královéhradeckým krajem 
 

• Ing. Václav Jarkovský uvedl projednávání materiálu „Výsledky hospodaření škol 
a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem za rok 2009“ 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
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Hlasování: Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
 
USNESENÍ VVZ/11/83/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. projednal 
zprávu o hospodaření příspěvkových organizací odvětví školství zřízených 
Královéhradeckým krajem 
 

II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje po projednání v Radě Královéhradeckého 
kraje schválit výsledky hospodaření příspěvkových organizací a navržené rozdělení 
zisku do peněžních fondů 
 
 
 

K bodu 6 
Projednání žádostí o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení  
 

• Naděžda Pozlerová, referentka oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství 
KÚ seznámila s žádostmi o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení. Žádosti o zápis 
změn předložily tyto právnické osoby: 

1. Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 
2. Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 
3. Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647 
4. Speciální základní škola Augustina Bartoše, Červený Kostelec, Manž. Burdychových 

302 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
 
USNESENÍ VVZ/11/84/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. doporučuje  
Radě Královéhradeckého kraje schválit žádosti o zápis změn v rejstříku škol 
a školských zařízení 

 
s účinností od 1. 4. 2010 
Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647  

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání64-41-L/524 Podnikání (denní 
forma vzdělávání – nástavbové studium) z 50 na 60 

Speciální základní škola Augustina Bartoše, Červený Kostelec, Manž. Burdychových 302 
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny - výdejny z 64 na 99 
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s účinností od 1. 5. 2010 
Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842  

- výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 503 12 Všestary 58 
 
s účinností od 1. 9. 2010 
Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-B/001 Pomocná škola 
z 6 na 12 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle rámcového vzdělávacího 
programu 79-01-B/01 Základní škola speciální z 6 na 12 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-C/001 Základní škola 
ze 49 na 43 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle rámcového vzdělávacího 
programu 79-01-C/01 Základní škola ze 49 na 43 

Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647  
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle rámcového vzdělávacího 

programu 64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání – nástavbové studium) z 50 
na 60  

 
 
 
K bodu 7 
Diskuze, různé, závěr 
 

• Jiří Říha sdělil, že dne 3. 3. 2010 projednala Rada Královéhradeckého kraje záměr zrušení 
příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Úpice, Havlíčkova 812 ke dni 
31. 12. 2010 s následným bezúplatným převodem majetku Královéhradeckého kraje 
do vlastnictví města Úpice. Rada Královéhradeckého kraje uložila PhDr. Bc. Jiřímu Noskovi 
předložit návrh záměru k projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. 
 

• Mgr. Miroslav Behan vznesl dotaz na hodnotu předávaného majetku městu Úpice  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
 
USNESENÍ VVZ/11/85/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. žádá 
odbor školství KÚ o předložení hodnoty předávaného majetku městu Úpice 

 
 
 

• Mgr. Táňa Šormová vznesla dotaz ohledně oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost 
v souvislosti se zrušením Gymnázia a Střední odborné školy v Úpici   

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
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Hlasování: Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 

 
 
USNESENÍ VVZ/11/86/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. doporučuje 
Radě Královéhradeckého kraje zahájit jednání o možnosti otevření oboru vzdělání 68-
43-M/01 Veřejnosprávní činnost ve Střední škole oděvní, služeb a ekonomiky 
v Červeném Kostelci 

 
 
 

• Mgr. Miroslav Behan požádal o doplnění analýzy o identifikaci škol u testů SCIO  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 

USNESENÍ VVZ/11/87/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. žádá 
odbor školství KÚ o zajištění doplnění analýzy o identifikaci škol u testů SCIO 

 
 

• předseda výboru seznámil s požadavkem ing. Miroslava Uchytila, člena Rady 
Královéhradeckého kraje a předsedy Rady pro rozvoj lidských zdrojů, aby se členem výboru 
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje stal Mgr. 
Martin Horák, ředitel Úřadu práce v Hradci Králové  

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 

USNESENÍ VVZ/11/88/2010 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. ukládá 
předsedovi výboru pro VVZ odpovědět předsedovi Rady pro rozvoj lidských zdrojů 
Ing. Miroslavu Uchytilovi, že výbor pro VVZ nesouhlasí s členstvím Mgr. Martina 
Horáka ve výboru pro VVZ a navrhuje ho jako stálého hosta výboru pro VVZ. 
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Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo ukončeno v 15:45 hodin. 
 
Další jednání VVVZ se bude konat dne 15. 4. 2010.  
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jaroslav Jirásko     Jiří Říha 
 předseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 
V Hradci Králové dne 10. 3. 2010 
 
 
……………………………..... 
 podpis 

 
 
 


