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Z á p i s 

 

ze 32. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje,  

konaného dne 22. září 2016 od 11:45 hodin v Restauraci Mexita, Hradec Králové, Velké náměstí 

148/11 

 

 

Přítomni: Ing. Jiří Franc, Mgr. Vladimír Blažej, Josef Dušek, Mgr. Pavel Káňa, Ing. Zdeněk 

Kraus, Ing. Anna Maclová, Ing. Luboš Panny, Jiří Říha, Pavel Škoda, PhDr. Jiří 

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

Omluveni:     Mgr. Lenka Borovičková, Mgr. Petr Kmoch, Mgr. Bohumil Orel, Aleš Svoboda  

Nepřítomni:   
Tajemnice:    Mgr. Jindřiška Smejkalová 

 

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

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

Josef Čepelka, Mgr. Ladislav Groh (omluven), Naděžda Pozlerová  

Nepřítomni:   Bc. Bořek Kučera, Libor Dvořák 

 

 

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. Slavnostní oběd 

4. 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, předseda výboru, přivítal přítomné a konstatoval, 

že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno bylo 13 členů výboru. 

 

 

Předseda výboru seznámil členy výboru s programem jednání a vyzval je k jeho případnému 

doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění programu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   13 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 
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USNESENÍ VVZ/32/250/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 

Předseda výboru dále navrhl účast paní Naděždy Pozlerové na jednání výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   13 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/32/251/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast Naděždy Pozlerové na jednání výboru 

 

 

Předseda výboru navrhl PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., jako ověřovatele zápisu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   13 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/32/252/2016 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., jako ověřovatele zápisu  

 

 

 

K bodu 2 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Členům výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost byly v elektronické podobě zaslány 

materiály k žádostem o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a tyto byly také 

k dispozici v textové podobě na místě: 

- Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 11. 2016 – 

zřizovatel Královéhradecký kraj (Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec 

Králové, Velká 3) 

- Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2017 – 

stanovisko Královéhradeckého kraje (Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, 

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

s. r. o.) 

- Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2017 – 

zřizovatel Královéhradecký kraj (Česká lesnická akademie, Trutnov – střední škola a vyšší 

odborná škola) 
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- Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2017 – 

stanovisko Královéhradeckého kraje (Soukromá střední škola podnikatelská – ALTMAN, 

s. r. o.) 

- Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 11. 2016 – 

zřizovatel Královéhradecký kraj (Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a 

Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549) 

 

Předseda výboru seznámil přítomné členy s vyjádřením odboru školství k předkládaným 

žádostem. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:   13 

  Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VVZ/32/253/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 

zařízení: 

 Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 

s účinností od 1. 11. 2016 

• výmaz místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u střední školy na adrese: 

Nová 282, Polabiny, 530 09 Pardubice 

• výmaz místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u střední školy na adrese: 

K Sokolovně 309/1b, Věkoše, 503 41 Hradec Králové 

• zápis místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u střední školy na adrese: 

K Sokolovně 428/1a, Věkoše, 503 41 Hradec Králové 

 

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu 

a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. 

(sídlo: SNP 170/32a, 500 03 Hradec Králové) 

s účinností od 1. 9. 2017 

• zápis akreditovaného vzdělávacího programu 75-31-N/03 Předškolní a 

mimoškolní pedagogika (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 

25 studentů a v 1. ročníku 25 studentů 

• zápis akreditovaného vzdělávacího programu 75-31-N/03 Předškolní a 

mimoškolní pedagogika (kombinovaná forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 

počtem 25 studentů a v 1. ročníku 25 studentů  

• snížení nejvyššího povoleného počtu studentů akreditovaného vzdělávacího 

programu 65-43-N/01 Cestovní ruch (denní forma vzdělávání) ze 100 na 50 

studentů a v 1. ročníku z 50 na 20 studentů 

 

Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola 

s účinností od 1. 9. 2017 

• výmaz místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u domova mládeže na 

adrese: Lípová 223, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 

• snížení kapacity domova mládeže z 326 na 260 lůžek 

 

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Štefánikova 549 

s účinností od 1. 11. 2016 

• zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny ze 41 na 64 
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II. nedoporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 

zařízení: 

 Soukromá střední škola podnikatelská – ALTMAN, s. r. o. 

s účinností od 1. 9. 2017 

• zápis oboru vzdělání 75-31-M/02  Pedagogika po asistenty ve školství (denní 

forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 30 žáků 

 
 

 

 

K bodu 3 

Slavnostní oběd 

 

 

 

K bodu 4 

Různé, diskuze, závěr 
 

Předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost poděkoval všem členům za aktivní členství, 

příkladnou docházku a korektní jednání při rozhodování v předložených záležitostech. Dále poděkoval 

odboru školství za zpracování materiálů předložených v souvislosti s činností výboru. Popřál všem mnoho 

dalších úspěchů a předal přítomným ženám květiny. 

 

Ing. Anna Maclová poděkovala za všechny členy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Ing. Jiřímu Francovi za výbornou spolupráci a jeho předsednickou činnost ve výboru. 

 

Mgr. Táňa Šormová vyjádřila díky Ing. Jiřímu Francovi za skvělou spolupráci a vedení výboru pro 

výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, následně rovněž poděkovala za velmi dobrou spolupráci členům 

výboru a popřála všem mnoho úspěchů. 

 
 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 14:30 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová 

V Hradci Králové dne 23. 9. 2016 

 

 

 


