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Z á p i s 
 

z 18. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. ledna 2015 od 14:00 hodin zasedací místnosti 

Karla Poláčka P1.905 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, Ing. Zdeněk Kraus, Mgr. Libuše Livňanská, 

Ing. Anna Maclová, Mgr. Bohumil Orel, Jiří Říha, Aleš Svoboda, 

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

Mgr. Věra Žižková 

Omluveni: Pavel Škoda  

Tajemnice: Naděžda Pozlerová  

 

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

Kosina (omluven), Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák (omluven), 

Mgr. Ladislav Groh, Ing. Růžena Ryglová (omluvena), Josef Čepelka 

Nepřítomni: Bc. Bořek Kučera, Libor Dvořák 

 

Jednání výboru se zúčastnil Ing. Pavel Šubr, člen Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

 

Program: 

 

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

účasti hostů na jednání 

2. Krajský plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 

2014 – 2016 

3. Dotační programy 2015 

4. Návrh na optimalizaci sítě škol v Královéhradeckém kraji 

5. Plán práce výboru pro VVZ pro rok 2015 

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 předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje Ing. Jiří Franc, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že výbor je 

způsobilý se usnášet.  

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

podán návrh na doplnění programu. 

Dále navrhl schválit přítomnost hostů: 

 Bc. Tomáše Grulicha, vedoucího oddělení sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí 

KÚ KHK při projednávání bodu č. 2 

 Bc. Ondřeje Knotka, odborného referenta oddělení krajských dotací KÚ KHK 

při projednávání bodu č. 3  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 
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Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/18/134/2015 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/18/135/2015 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast přizvaných hostů 

 Bc. Tomáše Grulicha, vedoucího oddělení sociálních služeb a sociálně právní ochrany 

dětí KÚ KHK při projednávání bodu č. 2 

 Bc. Ondřeje Knotka, odborného referenta oddělení krajských dotací KÚ KHK 

při projednávání bodu č. 3       

 

 

 předseda výboru navrhnul Mgr. Hanu Žatečkovou jako ověřovatelku zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/18/136/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Hanu Žatečkovou jako ověřovatelku zápisu 

 

 

 

K bodu 2 

Krajský plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 

2014 – 2016 

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál „Krajský plán vytváření rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 2014 - 2016 

 

 Bc. Tomáš Grulich, vedoucí oddělení sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí KÚ 

 Krajský plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

pro období 2014 – 2016 je předložen výboru k projednání na základě usnesení 

ZK/15/931/2014   

 

Diskuze: Ing. Anna Maclová 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/18/137/2015 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 Krajský plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 

2014 -2016 

 

 

 

 

K bodu 3 

Dotační programy 2015 

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál „Dotační programy 2015 – ustavení 

hodnotící komise, rozdělení alokace na programy a termín jednání hodnotící komise“ 

a před jednáním výboru v tištěné podobě materiál „Specifikace bodového hodnocení 

dle jednotlivých hodnotících kritérií 2015“ 

 

 Bc. Ondřej Knotek, odborný referent oddělení krajských dotací KÚ 

 dotační programy v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování byly schváleny 

usnesením Zastupitelstva KHK 3. 11. 2014 

 schválený rozpočet KHK stanovil výši finančních prostředků pro oblast vzdělávání 

959.000 Kč, pro oblast primární prevence 700.000 Kč a etiku 341.000 Kč 

 jednání hodnotící komise se uskuteční 18. 5. 2015 od 9:00 hodin 

 materiály pro jednání komise budou rozeslány nejpozději 15. 5. 2015 mailem (ve stejný 

den budou k dispozici v tištěné podobě na oddělení krajských dotací KÚ) 

 pro jednání výboru konaného 21. 5. 2015 budou členům výboru materiály rozeslány 

19. 5. 2015 

 navrhuje, aby komise byla pětičlenná  

 

 předseda výboru navrhnul složení komise: 

předseda – Ing. Jiří Franc   

členové – Josef Dušek, Mgr. Bohumil Orel, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Hana Žatečková 

náhradník – Jiří Říha 

 

 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/18/138/2015 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. rozhodl 

 o pětičlenném složení hodnotící komise 
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II. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje schválit hodnotící komisi pro oblast vzdělávání a prevence 

rizikového chování na rok 2015 v tomto složení: 

 Ing. Jiří Franc – předseda 

 Josef Dušek – člen 

 Mgr. Bohumil Orel – člen 

 PhDr. Michal Vávra – člen 

 Mgr. Hana Žatečková - členka 

 Jiří Říha – náhradník 

 

Přizvání pracovníků odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací a odboru školství: 

 Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací 

 Mgr. Dana Komorová – administrátor v oblasti vzdělávání 

 Bc. Ondřej Knotek – administrátor oblasti prevence rizikového chování 

 Mgr. Daniel Horáček – odborný garant za odbor školství – oblast vzdělávání 

 Mgr. Dita Kosová – odborný garant za odbor školství – prevence rizikového chování 

 

III.  schvaluje 

 rozdělení alokací na jednotlivé dotační programy v oblastech vzdělávání a prevence 

rizikového chování: 

 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů – rozvoj 

talentů – 290.000 Kč 

 15SMV03 Podpora vzdělávání v oborech s výučním listem – 169.000 Kč 

 15SMV04 Zájmová práce se žáky mimo vyučování – 500.000 Kč 

 15SMP01 Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl 

dětí a mládeže – 700.000 Kč 

 15SMP03 Etická výchova ve školách – 341.000 Kč 

 

 

 

K bodu 4 

Návrh na optimalizaci sítě škol v Královéhradeckém kraji 

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál „Návrh na optimalizaci sítě škol 

v Královéhradeckém kraji“ včetně příloh (8 návrhů na sloučení příspěvkových organizací; přehled 

výsledků hospodaření dotčených škol v letech 2011 – 2013; úvazky zaměstnanců v období 1. – 9. 

2014; neinvestiční dotace a příspěvky z rozpočtu kraje a státního rozpočtu v roce 2014.   

 

 JUDr. Radmila Šulcová, vedoucí odboru školství KÚ 

 okomentovala předkládaný návrh na optimalizaci sítě škol v Královéhradeckém kraji 

 je předloženo 8 návrhů na sloučení příspěvkových organizací k 1. 7. 2015, příp. k 1. 8. 

2015: 

1. Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, 

Náchod, Pražská 931 a Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673  

2. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 

303 a Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158 

3. Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 a Střední odborné učiliště, 

Lázně Bělohrad, Zámecká 478 

4. Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 a Základní škola, Hořice, 

Husova 11 

5. Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 a Střední odborná škola 

 a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská  265 
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6. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 a Vyšší odborná škola a Střední odborná 

škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869   

7. Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 a Střední 

škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 

techniky, Kostelec nad Orlicí  

8. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 a Střední škola potravinářská, 

Smiřice, Gen. Govorova 110  

 o návrzích na sloučení bylo jednáno se všemi řediteli dotčených příspěvkových 

organizací 

 

 Mgr. Táňa Šormová, členka rady Královéhradeckého kraje 

 pokud se školy mají dále rozvíjet, musí docházet k těmto krokům 

 při těchto návrzích šlo hlavně o zachování oborů  

 byl splněn požadavek konání semináře o školství pro zastupitele a členy výboru 

pro VVZ (škoda, že nebyla větší účast) 

 škola není od toho, aby si vydělávala finanční prostředky, ale aby vzdělávala 

 

 Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení OŠ KÚ 

 pokles počtu žáků znamenal výrazný pokles finančních prostředků na platy 

a odvody 

 podal informace o předložených ekonomických tabulkách (mohou porovnávat 

jednotlivé školy) 

 

 

 JUDr. Radmila Šulcová 

 navrhovaná sloučení škol jsou v drtivé většině i proto, aby se udržely obory 

 školy jsou blízko sebe 

 loni slučovaná škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Bělohrad zůstala v místě 

zachována (sloučena pod Základní školu Hořice) 

 

 předseda výboru 

 máme zájem slučovat školy stejné velikosti, aby velká škola „nepohltila“ tu malou 

 

 

Diskuze: PhDr. Michal Vávra, Mgr. Vladimír Blažej Mgr. Ladislav Groh, Mgr. Bohumil Orel, 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Ing. Zdeněk Kraus, Mgr. Pavel Káňa, Jiří Říha, Mgr. Věra Žižková, 

Josef Dušek 

 

 proč v návrhu nejsou uvedeny všechny školy, které mají počet žáků pod 240 

 průměrné platy pedagogů jsou v našem kraji nejnižší 

 z jakých prostředků se budou školy dofinancovávat 

  „jednodušší“ škola by se měla sloučit pod „složitější“ 

  měla by se řešit víceletá gymnázia 

 měla by být stanovena jednotná kritéria optimalizace – jedno z kritérií kvalita škol 

 město Nový Bydžov nemá námitky ke sloučení 

 jak starostové měst reagují na tyto návrhy 

 oborová struktura na slučovaných školách – přijímací řízení 

 vše směřuje k tomu, že ve městech bude 1 střední škola s více obory 

 kapacita středních škol by se měla přizpůsobit počtům žáků 
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 Mgr. Táňa Šormová 

 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice by měla zůstat samostatná  

 Střední zahradnická škola Kopidlno – nejbližší střední škola je vzdálená cca 30 km, 

škola je velmi dobře hodnocená asociací zahradnických firem 

 Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec – během 2 měsíců by 

měla být uzavřena Regionální sektorová dohoda pro obor textilní a oděvní výroby 

pro Královéhradecký kraj 

 Teplice nad Metují  - výběžek, kde máme 2 střední školy Střední škola hotelnictví 

a společného stravování Teplice nad Metují a Gymnázium Broumov 

 

 

 JUDr. Radmila Šulcová 

upozornila na skutečnost, že v letošním roce finanční prostředky přidělené na platy 

pedagogů nebudou dostačující v případě, že se neuskuteční úsporná opatření 

ze strany zřizovatele (optimalizace škol) 

 

 Ing. Pavel Šubr, člen Zastupitelstva KHK 

 v Lázních Bělohrad byly 2 školy zřizované KHK 

 v minulém roce se Základní škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Bělohrad 

sloučila se Základní školou Hořice 

 nyní by se měla další škola slučovat se školou v jiném městě 

 semináře o školství se zúčastnil 

 město vybudovalo hřiště 

 

 Mgr. Táňa Šormová 

 starostové měst budou informováni 

 

 

 

V 16:00 hodin z jednání výboru odešla Ing. Anna Maclová. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 

 

USNESENÍ VVZ/18/139/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 předložené návrhy na optimalizaci sítě škol v Královéhradeckém kraji  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 9 

Proti: 1 

Zdržel se: 5 

 

USNESENÍ VVZ/18/140/2015 
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Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit předložené optimalizační návrhy  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 6 

 

USNESENÍ VVZ/18/141/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zahrnout do bloku optimalizačních návrhů 

i zbývající střední školy nedosahující parametru 240 žáků (s výjimkou škol, které vzdělávají 

pouze žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a Střední průmyslové školy kamenické 

a sochařské, Hořice, Husova 675). 

 

V 16:10 hodin z jednání výboru odešli: Mgr. Lenka Borovičková, Mgr. Petr Kmoch, Ing. Zdeněk 

Kraus, Aleš Svoboda, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

 

 

K bodu 5 

Plán práce výboru pro VVZ pro rok 2015 

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán návrh plánu práce VVVZ KHK pro rok 2015 

a před jednáním výboru v tištěné podobě upravený návrh plánu práce VVVZ KHK pro rok 2015 

 

Návrh plánu práce výboru pro VVZ pro rok 2015 

1) Projednání Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v KHK za školní rok 

2013/2014 

2) Návrhy optimalizace v oblasti školství v Královéhradeckém kraji 

3) Projednání návrhů změn v rejstříku škol a školských zařízení 

4) Situace a perspektiva dětských domovů v Královéhradeckém kraji 

5) Informace o přijímacím řízení na střední školy v KHK pro školní rok 2015/2016 

6) Ekonomické aspekty provozu sítě škol zřizovaných KHK – průběžné informace 

7) Informace o přípravě rozpočtu kapitoly 014 - školství na rok 2016 

8) Systém finanční podpory žákům vybraných oborů středního vzdělání s výučním listem – 

hodnocení, úprava 

9) Informace o přípravách a průběhu čerpání FPK fondů EU – Programové období 2014 - 20 

10) Aktuální čtvrtletní informace o situaci na trhu práce 

11) Týden vzdělávání dospělých ve vazbě na burzu škol a ve spolupráci se zaměstnavateli 

12) Informace o očekávaném náboru do Škoda Auto Kvasiny - rekvalifikace + spolupráce se 

školami  

13) Průběžné informace o stavu realizace a přípravy Sektorových dohod (strojírenství, textil, 

obchod) 

14) Informaci o kampani „Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015“ 

15) Situace ve vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením  

16) Využívání práce z domu na KÚ KHK 

17) Informace o legislativních změnách – novelizace školského zákona a zákona 

o pedagogických pracovnících 

18) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KHK – připomínkování.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/18/142/2015 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 plán práce výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje pro rok 2015 

 

 

K bodu 6 

Různé, diskuze, závěr 
  

 předseda výboru informoval o výstavě, kterou pořádá Komise pro lidská práva Rady 

Královéhradeckého kraje, Svaz bojovníků za svobodu, okresní výbor Náchod a Střední škola 
propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, k uctění památky obětí pochodu smrti z koncentračního 

tábora Gross-Rosen, který procházel v únoru 1945 naším krajem. Zahájení výstavy je 16. 2. 2015 

v 10:00 hodin na Pivovarském náměstí v Hradci Králové. Výstava potrvá do 28. 2. 2015. Výstavu 

bude možno zapůjčit např. do škol apod. 

 

 

 

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

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 5. 3. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Mgr. Hana Žatečková 

 předseda výboru      ověřovatelka zápisu 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová 

V Hradci Králové dne 4. 2. 2015 

 


