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Z á p i s 
 

z 26. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 28. ledna 2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 

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

Pivovarské náměstí 1245 

 

Přítomni: Ing. Jiří Franc, Mgr. Vladimír Blažej, Mgr. Lenka Borovičková, Mgr. Pavel Káňa, 

Ing. Zdeněk Kraus, Mgr. Bohumil Orel, Ing. Luboš Panny, Jiří Říha, Aleš Svoboda, 

Pavel Škoda, PhDr. Michal Vávra  

Omluveni: Josef Dušek, Mgr. Petr Kmoch, Ing. Anna Maclová, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D, 

Mgr. Hana Žatečková, Mgr. Věra Žižková 

Nepřítomni:  
Tajemnice: Naděžda Pozlerová 

 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Radmila Šulcová (omluvena), Ing. Václav Jarkovský, 

Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Martin Horák, Ing. Růžena Ryglová, 

Josef Čepelka (omluven), Mgr. Ladislav Groh, Mgr. Jindřiška Smejkalová, Mgr. Daniel Horáček 

Nepřítomni: Libor Dvořák, Bc. Bořek Kučera 

 

Projednávání bodu č. 3 se zúčastnil Ing. Vladimír Derner, člen Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje. 

 

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. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 

(2016 – 2020) 

4. Informace o vybraných oborech podporovaných Královéhradeckým krajem 

5. 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 přítomné. Předseda výboru konstatoval, 

že výbor je způsobilý se usnášet (přítomno 11 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: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/26/210/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  
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Předseda výboru navrhnul účast přizvaných hostů Mgr. Jindřišky Smejkalové na jednání výboru 

a Mgr. Daniela Horáčka při projednávání bodu č. 3. 

 

Mgr. Jindřiška Smejkalová bude od 1. 2. 2016 vykonávat funkci tajemnice výboru pro VVZ  

(e- mail: jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz, telefon: 495 817 462).  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/26/211/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast přizvaných hostů Mgr. Jindřišky Smejkalové na jednání výboru a Mgr. Daniela Horáčka 

při projednávání bodu č. 3 

 

 

 předseda výboru navrhnul Ing. Zdeňka Krause jako ověřovatele zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/26/212/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Ing. Zdeňka Krause jako ověřovatele zápisu  

 

K bodu 2 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Žádost o zápis změny v rejstříku škol 

a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj“ 

 

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

informace o požadovaných změnách v rejstříku škol a školských zařízení 

1. Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, Hradec Králové – přestěhování organizace z objektů v Hradci 

Králové, V Lipkách 692 a ve Stěžerách, Lipová 56 do objektu v Hradci Králové, 

Pospíšilova 365 (zápis a výmaz míst poskytovaného vzdělávání nebo školských 

služeb); snížení kapacity střední školy z 818 na 770 žáků a kapacity jazykové školy 

s právem státní jazykové zkoušky z 1000 na 200 žáků s účinností od 1. 2. 2016 

 

2. Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 (dále také jen 

„škola“) – v souvislosti zápisem oboru vzdělání 31-57-H/01 Výrobce textilií Střední 

škole oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy požádalo recipročně v rámci Královéhradeckého kraje 

snížit navrhovanou kapacitu u aktivního oboru vzdělání skupiny 31. S ohledem na 

současný počet žáků v oboru vzdělání 31-58-H/01 Krejčí ředitel školy souhlasí 

se snížením nejvyššího povoleného počtu žáků v tomto oboru s účinností od 1. 9. 2016. 

mailto:jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz
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3. Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje – 

v Královéhradeckém kraji není v současné době zajištěno rovnoměrné pokrytí služeb 

speciálně pedagogického centra (dále také jen „SPC“) v územních regionech Jičínsko 

a Rychnovsko (tyto služby zcela chybí a klienti jsou nuceni dojíždět za službou 

do vzdálenějších míst. Zřízením SPC by byly zajištěny zmiňované služby pro klienty 

a došlo by ke zlepšení jejich dostupnosti. 

 

 

Proběhla diskuze ohledně objektů, ve kterých by měla sídlit SPC v Jičíně a Rychnově 

nad Kněžnou. 

 

Diskutující: Ing. Jiří Franc, Mgr. Táňa Šormová 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/26/213/2016 
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. 2. 2016 

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky. Hradec Králové 

- změna sídla příspěvkové organizace na adrese: Pospíšilova 365, 500 03 Hradec 

Králové 

- výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u Střední školy 

na adrese: Lipová 56, 503 21 Stěžery a na adrese: V Lipkách 692, 500 02 Hradec 

Králové  

- výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u Jazykové školy 

s právem státní jazykové zkoušky na adrese: V Lipkách 692, 500 02 Hradec Králové 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u Střední školy 

a u Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky na adrese: Pospíšilova 365, 500 

03 Hradec Králové 

- snížení kapacity Střední školy z 818 na 770 žáků 

- snížení kapacity Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky z 1000 na 200 žáků 

 

s účinností od 1. 9. 2016 

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 31- 58-H/01 Krejčí 

(denní forma vzdělávání) ze 75 na 30 a v 1. ročníku z 25 na 10 žáků 

 

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje 

(sídlo: Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové) 

- zápis Speciálně pedagogického centra do rejstříku škol a školských zařízení 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u speciálně 

pedagogického centra na adrese: 

Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Fortna 39, 506 01 Jičín 
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K bodu 3 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje (2016 

– 2020) 

Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016 - 2020“ (dále také jen „DZ KHK“) a před 

jednáním výboru vytištěnou stránku č. 26 DZ KHK  - Graf 7: Oborová struktura všech žáků 

středních škol (včetně žáků nižších stupňů víceletých gymnázií) – denní forma vzdělávání 

a stránku č. 28 DZ KHK Graf 9: Rozdělení nově přijatých žáků do 1. ročníků podle oboru 

vzdělání – denní forma vzdělávání   

 

 Mgr. Miloš Kosina uvedl předkládaný materiál 

 odbor školství KÚ v souladu se školským zákonem vyhodnocuje a zpracovává DZ 

KHK jednou za 4 roky  

 strukturu a obsah stanovuje vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Proběhla diskuze k DZ KHK, především k navrhovanému opatření uvedeném na str. 36 – snížení 

podílu žáků přijímaných do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium  

 

Diskutující: Ing. Václav Jarkovský, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Táňa Šormová, Pavel Škoda, 

Mgr. Pavel Káňa, Ing. Luboš Panny, Ing. Zdeněk Kraus, Mgr. Martin Horák, Jiří Říha, 

Ing. Vladimír Derner, Mgr. Vladimír Blažej 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/26/214/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 znění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého 

kraje (2016 – 2020) 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 1 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/26/215/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 změnu v textu na straně 36 DZ KHK. Poslední odstavec na str. 36 DZ KHK zní: nezvyšovat, 

příp. snížit podíl žáků přijímaných do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (v současnosti 

7,9 %) a nenavyšovat (příp. snížit) podíl žáků přijímaných do oboru vzdělání 79-41-K/61 

Gymnázium (v současnosti 4,4 %), tj. osmiletých a šestiletých oborů vzdělání 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/26/216/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit znění Dlouhodobého záměru vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje (2016 – 2020) 

 

 

 

K bodu 4 

Informace o vybraných oborech podporovaných Královéhradeckým krajem  

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě: 

 Finanční podpora žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání 

s výučním listem 

 Počty žáků v podporovaných oborech ve školních letech 2008/2009 až 2015/2016 

 Počty žáků v „podporovaných oborech“ ve středních školách v Královéhradeckém kraji 

ve školním roce 2015/2016 

 Střední školy, ve kterých se vzdělávají žáci ve vybraných oborech podporovaných 

Královéhradeckým krajem (počty žáků v denní formě vzdělávání za školní roky 2006/2007 

– 2015/2016) 

 Přehledná tabulka oborů vzdělání s uvedením data od kdy je finanční podpora žákům 

vyplácena 

 

 Naděžda Pozlerová, odborná referentka oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ 

KÚ, podala informace k jednotlivým tabulkám 

 

Proběhla diskuze o potřebnosti finanční podpory žákům vybraných oborů.  

 

Diskutující: Ing. Jiří Franc, Mgr. Martin Horák, Mgr. Vladimír Blažej, Mgr. Pavel Káňa, 

Ing. Luboš Panny, Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Táňa Šormová 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10  

Proti: 1 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/26/217/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 stav podpory vybraných učebních oborů v Královéhradeckém kraji 

II. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje i nadále podporovat vybrané obory a zachovat rozpočtovanou 

částku v současné výši 7,5 mil. Kč i v následujících letech  
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K bodu 5 

Různé, diskuze, závěr 
 

 předseda výboru navrhnul z důvodu projednání poskytnutí mimořádného účelového 

příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím Královéhradeckého kraje termín jednání 

výboru na 28. 4. 2016 

 

USNESENÍ VVZ/26/218/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 termín mimořádného jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje pro rok 2016: 

čtvrtek 28. 4. 2016 od 14:00 hodin 

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

Pivovarské náměstí 1245  

 

Mgr. Táňa Šormová, členka Rady Královéhradeckého kraje, informovala o připravovaném setkání 

s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, které se uskuteční 1. 2. 2016 v Pardubicích. Jednání 

bude na téma společné vzdělávání.  

 

Diskuze: Mgr. Vladimír Blažej, PhDr. Michal Vávra, Pavel Škoda 

 
 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:00 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 3. 3. 2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Ing. Zdeněk Kraus 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová 

V Hradci Králové dne 4. 2. 2016 


