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Z á p i s 
 

z 24. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. listopadu 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 

Karla Čapka 9-N2.903 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, 

Pivovarské náměstí 1245 

 

Přítomni: Ing. Jiří Franc, Mgr. Vladimír Blažej, Mgr. Lenka Borovičková, Josef Dušek, 

Mgr. Pavel Káňa, Mgr. Petr Kmoch, Mgr. Bohumil Orel, Jiří Říha, Ing. Luboš Panny, 

Aleš Svoboda, Pavel Škoda, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D, PhDr. Michal Vávra, 

Mgr. Hana Žatečková Mgr. Věra Žižková 

Omluveni: Ing. Zdeněk Kraus, Ing. Anna Maclová 

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, Mgr. Ladislav Groh (omluven), Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

Nepřítomni: Libor Dvořák, Bc. Bořek Kučera 

 

Program: 

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

účasti hostů na jednání 

2. Změna v realizaci projektu 15SMV04-0011 

3. Návrh ředitelů speciálních škol na sloučení příspěvkových organizací 

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

5. Finanční podpora pedagogických pracovníků vybraných oborů vzdělání 

6. Návrh termínů jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje pro rok 2016 

7. 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 14 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: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/24/191/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  
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 předseda výboru navrhnul Mgr. Pavla Káňu jako ověřovatele zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/24/192/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Pavla Káňu jako ověřovatele zápisu  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/24/193/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast přizvaného hosta Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., vedoucího oddělení krajských 

dotací KÚ KHK, při projednávání bodu č. 2 

 

 

 

K bodu 2 

Změna v realizaci projektu 15SMV04-0011 

Členům VVVZ byla zaslána v elektronické podobě důvodová zpráva a žádost Gymnázia 

J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 o změnu v realizaci projektu 15SMV04-0011 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., vedoucí oddělení krajských dotací, podal informaci 

týkající se žádosti Gymnázia J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 (dále jen 

škola), o změnu v realizaci projektu. Škola požádala o změnu v rozpočtu projektu 

vzhledem k naplněnosti jednotlivých zájmových aktivit. Větší zájem je o míčové hry 

se zaměřením na volejbal a italštinu (pro velký zájem probíhají vždy ve dvou skupinách). 

Naopak není zájem o florbal a posilování.  Schválení požadované změny nebude mít dopad 

na rozpočet Královéhradeckého kraje a ani na uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/24/194/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu v realizaci projektu 15SMV04-0011 

dle žádosti žadatele  
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V 14:20 hodin se dostavil na jednání výboru pan Jiří Říha.  

 

K bodu 3 

Návrh ředitelů speciálních škol na sloučení příspěvkových organizací 

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

Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 a Základní škola, Hořice, Husova 11 

 

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

- dne 15. 10. 2015 obdržel odbor školství KÚ KHK dopis, ve kterém ředitelé 

příspěvkových organizací Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 

a Základní škola, Hořice, Husova 11 navrhují zřizovateli sloučení těchto organizací 

- cílem sloučení má být vznik ekonomicky a personálně silnějšího subjektu  

 

Proběhla diskuze k předloženému návrhu: PhDr. Michal Vávra, Aleš Svoboda, Mgr. Táňa 

Šormová, Mgr. Lenka Borovičková, Ing. Luboš Panny, Mgr. Martin Horák 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 14 

 Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/24/195/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 sloučení příspěvkových organizací Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 

a Základní škola, Hořice, Husova 11 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 

1. sloučení příspěvkových organizací Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, 

Havlíčkova 54 a Základní škola, Hořice, Husova 11 dnem 1. 7. 2016 s tím, že 

Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 bude právním nástupcem 

sloučením zanikající druhé organizace, který přejímá veškerý její majetek, práva 

a závazky 

2. změnu názvu příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, 

Havlíčkova 54 na Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice, Havlíčkova 54 

3. dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická 

škola, Hořice, Havlíčkova 54 

 

 

 

K bodu 4 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál: Žádosti o zápis změny v rejstříku škol 

a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj od 1. 1. 2016 

 

 Mgr. Miloš Kosina podal informace k žádosti Odborného učiliště a Základní školy 

Sluneční, Hostinné (dále jen OU a ZŠ Hostinné) a Gymnázia a Střední odborné školy, 

Hostinné, Horská 309 (dále jen Gymnázium a SOŠ Hostinné) o zápis změny v rejstříku 

škol a školských zařízení od 1. 1. 2016. Snídaně, přesnídávky, obědy, svačiny a dvě večeře 

v týdnu zajistí pro žáky OU a ZŠ Hostinné školní jídelna Gymnázia a SOŠ Hostinné. 
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Dvě další večeře si připraví žáci odborného učiliště v rámci odborného výcviku s učiteli 

odborného výcviku. Žáci odborného učiliště budou docházet na stravování do školní 

jídelny Gymnázia a SOŠ Hostinné a žákům základní školy se bude jídlo dovážet do školní 

jídelny – výdejny ve Sluneční 377. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/24/196/2015 
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. 1. 2016 

Odborné učiliště a Základní škola Sluneční, Hostinné  

- výmaz školní jídelny na adrese Mládežnická 488, 543 71 Hostinné z rejstříku škol 

a školských zařízení 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u školní jídelny – 

výdejny na adrese: Mládežnická 488, 543 71 Hostinné 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny – výdejny z 50 na 75 

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309  

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny z 950 na 1100 

 

 

 předseda výboru 

- na minulém jednání výboru byl projednán návrh na sloučení Mateřské školy, Speciální 

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

nad Cidlinou, Smetanova 123. Návrh na sloučení byl projednán v Radě 

Královéhradeckého kraje dne 16. 11. 2015 a dne 7. 12. 2015 bude předložen 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení 

- v případě schválení sloučení těchto příspěvkových organizací Zastupitelstvem 

Královéhradeckého kraje je nutné provést změny v rejstříku škol a školských zařízení 

s účinností od 1. 1. 2016 

Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 
 výmaz právnické osoby s názvem Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, 

Smetanova 123 (RED IZO – 600 023 966) 

 výmaz základní školy (IZO – 102 078 351) 

 výmaz školní družiny (IZO – 168 100 941) 

 výmaz oboru vzdělání dle RVP 79-01-B/01 Základní škola speciální a oboru 

vzdělání dle RVP 79-01-C/01 Základní škola 

 

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

 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy (IZO – 102 078 327) 

z 296 na 366 žáků tj. přesun 70 žáků ze základní školy (IZO – 102 078 351), jejíž 

činnost vykonává právnická osoba s názvem Speciální základní škola, Chlumec nad 

Cidlinou, Smetanova 123 (RED IZO – 600 023 966) 

 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-01-B/01 

Základní škola speciální z 85 na 91 žáků tj přesun 6 žáků ze základní školy (IZO – 

102 078 351), jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Speciální základní 

škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 (RED IZO – 600 023 966) 
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 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-01-C/01 

Základní škola z 240 na 310 žáků tj přesun 70 žáků základní školy (IZO – 

102 078 351), jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Speciální základní 

škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 (RED IZO – 600 023 966) 

 zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u základní školy 

(IZO – 102 078 327) na adrese Smetanova 123, 503 51 Chlumec nad Cidlinou tj 

přesun ze základní školy (IZO – 102 078 351), jejíž činnost vykonává právnická 

osoba s názvem Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 

(RED IZO – 600 023 966) 

 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny (IZO – 110 013 395) z 34 

na 64 žáků tj. přesun 30 žáků ze školní družiny (IZO – 168 100 941), jejíž činnost 

vykonává právnická osoba s názvem Speciální základní škola, Chlumec nad 

Cidlinou, Smetanova 123 (RED IZO – 600 023 966) 

 zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u školní družiny (IZO 

– 110 013 395) na adrese Smetanova 123, 503 51 Chlumec nad Cidlinou tj. přesun 

ze školní družiny (IZO – 168 100 941), jejíž činnost vykonává právnická osoba 

s názvem Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 (RED 

IZO – 600 023 966) 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/24/197/2015 
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. 1. 2016 

Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 
- výmaz právnické osoby s názvem Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, 

Smetanova 123 (RED IZO – 600 023 966 

- výmaz základní školy (IZO – 102 078 351) 

- výmaz školní družiny (IZO – 168 100 941) 

- výmaz oboru vzdělání dle RVP 79-01-B/01 Základní škola speciální a oboru vzdělání 

dle RVP 79-01-C/01 Základní škola 

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

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy (IZO – 102 078 327) z 296 

na 366 žáků tj. přesun 70 žáků ze základní školy (IZO – 102 078 351), jejíž činnost 

vykonává právnická osoba s názvem Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, 

Smetanova 123 (RED IZO – 600 023 966) 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-01-B/01 

Základní škola speciální z 85 na 91 žáků tj přesun 6 žáků ze základní školy (IZO – 

102 078 351), jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Speciální základní 

škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 (RED IZO – 600 023 966) 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-01-C/01 

Základní škola z 240 na 310 žáků tj přesun 70 žáků základní školy (IZO – 

102 078 351), jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Speciální základní 

škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 (RED IZO – 600 023 966) 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u základní školy (IZO – 

102 078 327) na adrese Smetanova 123, 503 51 Chlumec nad Cidlinou tj přesun ze 

základní školy (IZO – 102 078 351), jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem 
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Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 (RED IZO – 

600 023 966) 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny (IZO – 110 013 395) z 34 na 

64 žáků tj. přesun 30 žáků ze školní družiny (IZO – 168 100 941), jejíž činnost 

vykonává právnická osoba s názvem Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, 

Smetanova 123 (RED IZO – 600 023 966) 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u školní družiny (IZO – 

110 013 395) na adrese Smetanova 123, 503 51 Chlumec nad Cidlinou tj. přesun ze 

školní družiny (IZO – 168 100 941), jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem 

Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 (RED IZO – 

600 023 966) 

 

 

 

K bodu 5 

Finanční podpora pedagogických pracovníků vybraných oborů vzdělání 

Členům VVVZ bylo dodatečně dne 16. 11. 2015 v elektronické podobě zasláno: 

 Dopis adresovaný hejtmanovi Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíru Francovi ze dne 

1. 11. 2015 a příloha 

 Sdělení Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje 

 

 

 předseda výboru informoval o setkání ředitelů středních škol ve věci finanční podpory 

pedagogických pracovníků vybraných oborů vzdělání 23 – Strojírenství a strojírenská 

výroba a 26 – Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika s panem hejtmanem 

a požádal Mgr. Vladimíra Blažeje, aby podal další informace o této problematice 

 

Proběhla diskuze k předloženému návrhu: PhDr. Michal Vávra, Ing. Jiří Franc, 

Mgr. Petr Kmoch, Mgr. Vladimír Blažej, Pavel Škoda, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., Jiří Říha, 

Mgr. Martin Horák 

Z jednání výboru odešel Ing. Luboš Panny v 15:00 hodin. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/24/198/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 žádost ředitelů středních škol, kteří vzdělávají žáky v oborech vzdělání skupiny 23 – 

Strojírenství a strojírenská výroba a 26 – Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 

technika 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/24/199/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 v oblasti této problematiky zapojit do projednávání zaměstnavatele v rámci daných odvětví 

průmyslu 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 2 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/24/200/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje zřídit program finanční program pedagogickým pracovníků 

vybraných oborů vzdělání 

 

 

 

K bodu 6 

Termíny jednání výboru pro VVZ pro rok 2016 

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě termíny jednání VVVZ  Zastupitelstva KHK 

v roce 2016 

 

 předseda VVVZ navrhnul termíny jednání výboru pro rok 2016: 

 21. 1. 2016 

   3. 3. 2016 

 19. 5. 2016 

 23. 6. 2016 

 25. 8. 2016 

 22. 9. 2016 

s tím, že jednání výboru bude vždy ve čtvrtek od 14:00 hodin v zasedací místnosti Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje.  

 

 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/24/201/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 termíny jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje pro rok 2016: 

čtvrtek 21. 1. 2016 od 14:00 hodin 

čtvrtek 3. 3. 2016 od 14:00 hodin 

čtvrtek 19. 5. 2016 od 14:00 hodin 

čtvrtek 23. 6. 2016 od 14:00 hodin 

čtvrtek 25. 8. 2016 od 14:00 hodin 

čtvrtek 22. 9. 2016 od 14:00 hodin 

 

Místo jednání: zasedací místnost Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, 

Pivovarské náměstí 1245  

 

 

 

 

K bodu 7 

Různé, diskuze, závěr 
 

 Mgr. Táňa Šormová, členka Rady KHK 

 informovala o jednání školské komise Asociace krajů ČR s ministryní školství, mládeže 

a tělovýchovy ve věci převodu dětských domovů pod Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(dále jen MPSV) – memorandum mezi MŠMT, MPSV a Ministerstvem zdravotnictví 

 požádala o stanovisko všechny ředitele dětských domovů zřizovaných KHK 

 proběhlo jednání u pana hejtmana s návrhem převod dětských domovů pod MPSV 

nepodpořit 

 informovala o projektu MPSV obědy zdarma pro děti v mateřských školách a žáky 

základních škol 

 

 Mgr. Martin Horák, ředitel Krajské pobočky v Hradci Králové Úřadu práce ČR, informoval o: 

 prezentaci středních škol a zaměstnavatelů  

 týdnu vzdělávání dospělých, který probíhá v Hradci Králové v týdnu od 16. – 20. 11. 

2015 

 vývoji zaměstnanosti a míře nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 

 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 15:40 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 17. 12. 2015 od 11:30 hodin v restauraci 

MEXITA v Hradci Králové, Velké náměstí 148. 

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Mgr. Pavel Káňa 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová 

V Hradci Králové dne 2. 12. 2015 


