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Z á p i s 
 

z 23. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. října 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 

Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, 

Pivovarské náměstí 1245 

 

Přítomni: Ing. Jiří Franc, Mgr. Vladimír Blažej, Josef Dušek, Mgr. Petr Kmoch, Ing Zdeněk 

Kraus, Ing. Anna Maclová, Mgr. Bohumil Orel, Jiří Říha, Pavel Škoda, PhDr. Jiří 

Štěpán, Ph.D, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Hana Žatečková 

,  

Omluveni: Mgr. Lenka Borovičková, Mgr. Pavel Káňa, Ing. Luboš Panny, Aleš Svoboda, 

Mgr. Věra Žižková 

Tajemnice: Naděžda Pozlerová 

 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Miloš 

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

Josef Čepelka, 

Nepřítomni: Mgr. Ladislav Groh Libor Dvořák, Bc. Bořek Kučera 

 

Program: 

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

účasti hostů na jednání 

2. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

3. Návrh ředitelů speciálních škol na sloučení příspěvkových organizací 

4. Informace o studijní cestě pracovníků škol KHK do Španělska 

5. Různé, diskuze, závěr 

 

Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení 

účasti hostů na jednání  

 

Jednání zahájil a řídil předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje Ing. Jiří Franc, který přivítal přítomné. Předseda výboru konstatoval, 

že výbor je způsobilý se usnášet (přítomno 12 členů výboru). 

 

Předseda výboru seznámil s programem jednání a vyzval členy výboru k jeho doplnění. Nebyl 

podán návrh na doplnění programu. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/23/185/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 předseda výboru navrhnul Mgr. Petra Kmocha jako ověřovatele zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 



 Strana 2 (celkem 5)  

Hlasování: Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/23/186/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Petra Kmocha jako ověřovatele zápisu 

 

 

 

K bodu 2 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

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

kraj od 1. 9. 2016 

 Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2016 – 

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, podal 

informace k žádosti Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, 

Štefánikova 549 (dále také jen „škola“). Škola podala 30. 9. 2015 opakovanou žádost 

o zápis vyšší odborné školy s nejvyšším povoleným počtem 28 studentů a o zápis 

vzdělávacího programu 75-33-N/02 Tlumočnictví českého znakového jazyka 

s nejvyšším povoleným počtem 28 studentů do rejstříku škol a školských zařízení. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo škole akreditaci na dobu 6 roků 

pro vzdělávací program 75-33-N/02 Tlumočnictví českého znakového jazyka. 

 

Diskuze: Mgr. Petr Kmoch, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., Ing. Anna Maclová, Ing. Jiří 

Franc, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/23/187/2015 
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. 2016 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 

1. zápis vyšší odborné školy s nejvyšším povoleným počtem 28 studentů 

2. zápis vzdělávacího programu 75-33-N/02 Tlumočnictví českého znakového jazyka 

oboru vzdělání 75-33-N/.. Pedagogické asistentství s nejvyšším povoleným počtem 

28 studentů (denní forma vzdělávání) 
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 Mgr. Miloš Kosina podal informace k žádosti o zápis střední školy, jejíž činnost by 

vykonávala právnická osoba s názvem Gymnázium Collegium do rejstříku škol 

a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2016. Žádost byla podána dne 30. 9. 2015 

zřizovateli právnické osoby Gymnázium Collegium.  Dále požádali o zápis oborů 

vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků a oboru 

vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium s nejvyšším povoleným počtem 25 žáků.  

 

Diskuze: PhDr. Michal Vávra, Mgr. Táňa Šormová 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/23/188/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. nedoporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis do rejstříku škol a školských zařízení 

s účinností od 1. 9. 2016 

Gymnázium Collegium 

1. zápis střední školy s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků 

2. zápis oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 

povoleným počtem 120 žáků 

3. zápis oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 

povoleným počtem 25 žáků 

 

 

 

K bodu 3 

Návrh ředitelů speciálních škol na sloučení příspěvkových organizací 

Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál: Sloučení příspěvkových organizací 

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

škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 

 

 Mgr. Miloš Kosina 

- dne 23. 9. 2015 obdržel odbor školství KÚ KHK dopis, ve kterém ředitelé 

příspěvkových organizací Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, 

Hradec Králové a Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 

navrhují zřizovateli sloučení těchto organizací 

- cílem sloučení má být zachování „provozu obou škol“ při maximální efektivnosti 

- ve škole v Chlumci nad Cidlinou je sloučení projednáno se zaměstnanci 

 

 

Proběhla diskuze ohledně projednání s vedením dotčených měst. 

Diskutující: PhDr. Michal Vávra, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Bohumil Orel. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 12 

 Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/23/189/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická 

škola, Hradec Králové a Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit sloučení Mateřské školy, Speciální základní 

školy a Praktické školy, Hradec Králové a Speciální základní školy, Chlumec nad Cidlinou, 

Smetanova 123 dnem 1. 1. 2016 s tím, že Mateřská škola, Speciální základní škola 

a Praktická škola, Hradec Králové bude právním nástupcem sloučením zanikající druhé 

organizace, který přejímá veškerý její majetek, práva a závazky 

 

 

 

K bodu 4 

Informace o studijní cestě pracovníků škol KHK do Španělska 

Členům VVVZ byl zaslány v elektronické podobě materiál „Zpráva ze zahraniční služební cesty“ 

 

 předseda výboru informoval o pracovní cestě do Španělska, která byla tematicky zaměřena 

zejména na střední školství 

- inkluze ano, ale ne bezhlavě 

- 23 % nezaměstnanost, u absolventů je vyšší cca 50 % 

- snaží se řešit technické vzdělávání 

 

Diskuze: Ing. Anna Maclová, Josef Dušek, PhDr. Michal Vávra 

Hlasování: Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/23/190/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 zprávu o studijní cestě pracovníků škol Královéhradeckého kraje do Španělska 

II. podporuje 

 organizování studijních cest pracovníků škol Královéhradeckého kraje i v dalších letech 

 

 

 

K bodu 5 

Různé, diskuze, závěr 
 

 Mgr. Táňa Šormová podala informace o: 

- soutěži „Zlatý oříšek“ 

- jednání, které se uskutečnilo dne 9. 10. 2015 v nové firmě Strojírny ZVU 

- návštěvě ředitelů a učitelů ze zemědělské školy ze Srbska - Vršac, kterou pozvaly 

Ing. Hana Rubáčková, ředitelka Střední odborné školy veterinární Hradec Králové a 

Mgr. Hana Richtermocová, ředitelka Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice. 

Na příští rok je domluvena výměna 5 žáků ze středních škol 

 
V 14:45 hodin odešel z jednání PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
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 předseda výboru informoval o uskutečněné prezentaci středních škol a zaměstnavatelů, 

kterou nově organizuje Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora. První 

prezentace se uskutečnila 9. – 10. 10. v Jičíně – zaznamenal kladná hodnocení 

 

 Mgr. Martin Horák, ředitel Krajské pobočky v Hradci Králové Úřadu práce ČR, podal 

informace o karierovém poradenství. S úřadem práce spolupracují základní školy a střední 

školy, s výjimkou gymnázií 

 

 PhDr. Michal Vávra – jestli jsou známy výsledky přijímacího řízení z Cermatu 

 

 Mgr. Miloš Kosina – výsledky přijímacího řízení budou poskytnuty členům výboru 

 

 

 

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

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 19. 11. 2015 od 14:00 hodin v zasedací 

místnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Mgr. Petr Kmoch 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová 

V Hradci Králové dne 21. 10. 2015 


