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  Z á p i s 

 

z 12. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. dubna 2014 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, Ing. Zdeněk Kraus, Ing. Anna Maclová, Mgr. Bohumil Orel, Jiří 

Říha, Aleš Svoboda, Pavel Škoda, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Věra Žižková 

Omluveni: Mgr. Petr Kmoch, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., Mgr. Libuše Livňanská, Mgr. Hana 

Žatečková 

Tajemnice: Naděžda Pozlerová 

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

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

Mgr. Ladislav Groh (omluven), Libor Dvořák (omluven), Ing. Růžena Ryglová, 

Josef  Čepelka, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., Mgr. Dana Komorová, Bc. Ondřej 

Knotek, PaedDr. Arnošt Vítek 

Nepřítomni: Bc. Bořek Kučera  

 

Program: 

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

účasti hostů na jednání 

2. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 

v roce 2014 

3. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

4. Návrh na optimalizaci speciálního školství 

5. Zpráva o rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2014 v působnosti Královéhradeckého 

kraje 

6. Hospodaření příspěvkových organizací (odvětví školství) zřizovaných Královéhradeckým 

krajem za rok 2013 

7. Problematika nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 

8. 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. Předseda 

výboru navrhnul z důvodu nepřítomnosti Mgr. Horáka, ředitele Krajské pobočky v Hradci Králové 

Úřadu práce ČR, vypustit bod 7 z programu jednání výboru. Členové výboru nepodali návrh 

na doplnění programu. 

 

Program: 

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

účasti hostů na jednání 

2. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 

v roce 2014 

3. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

4. Návrh na optimalizaci speciálního školství 
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5. Zpráva o rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2014 v působnosti Královéhradeckého 

kraje 

6. Hospodaření příspěvkových organizací (odvětví školství) zřizovaných Královéhradeckým 

krajem za rok 2013 

7. Různé, diskuze, závěr  

 

Dále navrhl schválit přítomnost hostů: 

 Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., vedoucího oddělení krajských dotací KÚ KHK, 

Mgr. Danu Komorovou a  Bc. Ondřeje Knotka, odborné referenty oddělení krajských 

dotací KÚ KHK při projednávání bodu 2  

 PaedDr. Arnošta Vítka, odborného referenta oddělení středního a speciálního vzdělávání 

OŠ KÚ při projednávání bodů 3 a 4 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/12/89/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/12/90/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast přizvaných hostů  

 Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., vedoucího oddělení krajských dotací KÚ KHK, 

Mgr. Danu Komorovou a Bc. Ondřej Knotka, odborné referenty oddělení krajských 

dotací KÚ KHK při projednávání bodu 2  

 PaedDr. Arnošta Vítka, odborného referenta oddělení středního a speciálního 

vzdělávání OŠ KÚ při projednávání bodu 3 a 4  

 

 

 předseda výboru navrhnul pana Aleše Svobodu jako ověřovatele zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/12/91/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Aleše Svobodu jako ověřovatele zápisu 
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K bodu 2 

Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 

v roce 2014 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály: 

 Důvodová zpráva 

 Souhrnné údaje k projektům v oblasti vzdělávání 2014 – příloha č. 1 

 Souhrnné údaje k projektům rizikového chování 2014 – příloha č. 2 

 

 Bc. Ondřej Knotek, odborný referent oddělení krajských dotací KÚ, informoval o zasedání 

hodnotící komise dne 25. 3. 2014 a předložených výsledcích dotačního řízení v oblasti 

rizikového chování 2014 (viz příloha č. 2). Z 63 předložených projektů v oblasti rizikového 

chování bylo podpořeno 40 projektů. Dále upozornil, že v roce 2013 se oblasti prevence 

rizikového chování vrátilo 300 Kč (v důvodové zprávě původně uvedeno 400 Kč) 

 

 Mgr. Dana Komorová, odborná referentka oddělení krajských dotací KÚ, podala informace 

o předložených výsledcích dotačního řízení v oblasti vzdělávání 2014 (viz příloha č. 1). 

Ze 75 předložených projektů v oblasti vzdělávání bylo podpořeno 59 projektů 

 

 Mgr. Bohumil Orel, který předsedal hodnotící komisi dne 25. 3. 2014, poděkoval za 

předložené, výborně zpracované,podklady pro jednání komise 

 

 Bc. Ondřej Knotek 

 členům výboru je možné dodat kompletní podklady pro monitorig u podpořených projektů 

 návrh na monitoring u vybraných projektů: 

 14SMV03-0004 „5. ročník Dne pro vás (učební obory – zajištěná budoucnost)“ 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 – 

Ing. Jiří Franc 

 14SMV03 – 0005 „Soutěž základních škol – Já už to znám, umím …“ Střední škola 

technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 – Mgr. Bohumil Orel 

 14SMP01 – 0012 „Spolu a bezpečně II“ Základní škola, Hradec Králové, 

M. Horákové 258 – Mgr. Věra Žižková 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/12/92/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotačních prostředků z kapitoly 

48, dotační fond, položka školství v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování 

dle příloh č. 1 a č. 2 této důvodové zprávy 

II. schvaluje 

 monitoring u vybraných projektů 14SMV03 – 0004, 14SMV03 – 0005, 14SMP01 – 0012 

 

III. ukládá 

 pověřeným členům výboru pro VVZ provést monitoring na vybraných podpořených 

projektech za předpokladu, že těmto projektům bude Zastupitelstvem Královéhradeckého 

kraje přidělena finanční podpora 
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K bodu 3 

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami  

Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami“ 

 

 PaedDr. Arnošt Vítek, odborný referent oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ, 

informoval o vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním. Kraj má ze zákona povinnost zajistit 

vzdělávání žáků se zdravotním postižením – Královéhradecký kraj je v současné době 

zřizovatelem 24 základních škol pro žáky se zdravotním postižením, z nichž tři jsou školami 

při zdravotnických zařízeních. V pěti těchto školách jsou vzdělávání i žáci v oborech středního 

vzdělávání. Dále Královéhradecký kraj zřizuje tři samostatné střední školy, jednu speciální 

mateřskou školu a pět dětských domovů. Tři základní a jedna mateřská škola jsou součástí 

dětských domovů. 

 

Ve 14:45 hodin se na jednání výboru dostavil pan Jiří Říha.  

 

 Mgr. Bohumil Orel informoval o otevřeném dopisu ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy 

PhDr. Marcelu Chládkovi, MBA. Výzva představitelů měst Novobydžovska a Chlumecka, 

Královéhradeckého kraje a ředitelů základních škol je určena proti legislativním změnám 

směřujícím k rušení základních škol praktických.  
 

 diskuze: Ing. Maclová, Mgr. Blažej, Mgr. Borovičková, A. Svoboda, PhDr. Vávra, 

JUDr. Šulcová, Ing. Kraus, Mgr. Žižková. PaedDr. Vítek 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/12/93/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

  

zprávu PaedDr. Vítka o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 

 

 

K bodu 4 

Návrh na optimalizaci speciálního školství 

Členům VVVZ byl dodatečně 7. 4. 2014 zaslán v elektronické podobě materiál „Návrh 

na optimalizaci speciálního školství – sloučení příspěvkové organizace Základní škola, Hořice, 

Husova 11 a příspěvkové organizace Základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, 

Lázeňská 146“ 

 

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

 okomentoval předložený materiál 

 

 diskuze: A. Svoboda, JUDr. Šulcová, Ing. Jarkovský, Ing. Franc, PhDr. Vávra 
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 Mgr. Vladimír Blažej navrhnul, aby se zasedání výboru uskutečnilo na některých sloučených 

školách, aby se přímo v praxi zjistily výhody – nevýhody sloučení  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/12/94/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh na optimalizaci speciálních škol 

II. doporučuje 

 Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje projednat a schválit 

1. sloučení příspěvkové organizace Základní škola, Hořice, Husova 11 a příspěvkové 

organizace Základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 

146 s tím, že Základní škola, Hořice, Husova 11 bude právním nástupcem sloučením 

zanikající příspěvkové organizace Základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně 

Bělohrad, Lázeňská 146, který přejímá veškerý její majetek, práva a závazky 

 

2. dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Hořice, Husova 

11 

 

3. změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 7. 2014: 

Základní škola, Hořice, Husova 11 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy (IZO: 102 206 538) 

z 67 na 133 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání základní školy na adrese Lázeňská 146,  

507 81 Lázně Bělohrad 

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

C/01 Základní škola z 52 na 118 

Základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146  

- výmaz základní školy (IZO: 102 206 465) a oborů vzdělání 79-01-C/001 a 79-

01-C/01 Základní škola z rejstříku škol a školských zařízení 

 

 

 

K bodu 5 

Zpráva o rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2014 v působnosti Královéhradeckého 

kraje 

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

 Zpráva o rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2014 v působnosti Královéhradeckého 

kraje 

 Přehled organizací řešených při projednávání rozpočtu, dofinancování rozpočtu r. 2014 

 

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

informoval o rozpisu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2014. Dopisem ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-632/2014 z 13. 1. 2014 byly našemu kraji 

předány ukazatele rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení zřízených 

obcemi a krajem pro rok 2014. Celkový objem dotace činí 4 323 211 tis. Kč. Kompetence 

krajského úřadu pro rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání vyplývá z ustanovení §160 
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a 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

Mgr. Lenka Borovičková odešla z jednání výboru v 15:55 hodin. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/12/95/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 Zprávu o rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2014 školám a školským 

zařízením v působnosti Královéhradeckého kraje 

 

 

K bodu 6 

Hospodaření příspěvkových organizací (odvětví školství) zřizovaných Královéhradeckým 

krajem za rok 2013 

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

 Hospodaření příspěvkových organizací (odvětví školství) zřizovaných Královéhradeckým 

krajem za rok 2013 

 Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem za 

 ok 2013 

 

 Ing. Václav Jarkovský informoval o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných 

Královéhradeckým kraje, které vykonávají činnost škol a školských zařízení (dále jen 

„organizace“. Z 89 organizací vykázalo 88 zisk v objemu 13.980,42 tis. Kč a 1 organizace 

skončila s vyrovnaným výsledkem hospodaření 

 

 diskuze: PhDr. Vávra 

 
Mgr. Věra Žižková odešla z jednání výboru v 16:05 hodin. 

Na jednání výboru se dostavila Mgr. Táňa Šormová.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/12/96/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 Informace o hospodaření příspěvkových organizací (odvětví školství) zřízených 

Královéhradeckým krajem za rok 2013 

II. doporučuje  

 Radě Královéhradeckého kraje schválit za rok 2013 účetní závěrky, výsledky hospodaření 

příspěvkových organizací a navržené rozdělení zisku do peněžních fondů 
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K bodu 7 

Různé, diskuze, závěr 

 

 předseda VVVZ – srpnové jednání výboru by se mohlo uskutečnit ve sloučené organizaci 

Střední průmyslové škole, Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hradec 

Králové 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:25 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 26. 6. 2014 v Hradci Králové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Aleš Svoboda 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 

V Hradci Králové dne 17. 4. 2014 


