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Z á p i s 
 

z 22. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje , konaného dne 27. srpna 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. Lenka Borovičková, Josef Dušek, Mgr. Pavel Káňa, Ing Zdeněk 

Kraus, Ing. Anna Maclová, Ing. Luboš Panny, Jiří Říha, Aleš Svoboda, Pavel Škoda, 
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Hana Žatečková, 
Mgr. Věra Žižková 

Omluveni: Mgr. Vladimír Blažej, Mgr. Petr Kmoch, Mgr. Bohumil Orel 
Tajemnice: Naděžda Pozlerová 

 
Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Radmila Šulcová (omluvena), Ing. Václav Jarkovský, 
Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Tomáš Záviský, Mgr. Martin Horák 

(omluven), Ing. Růžena Ryglová (omluvena), Josef Čepelka, Mgr. Pavel Kavalír, Ing. Bc. 
Miroslav Mejstřík, DiS., Mgr. Dana Komorová, Bc. Ondřej Knotek 

Nepřítomni: Libor Dvořák, Bc. Bořek Kučera, Mgr. Ladislav Groh 
 
 

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

účasti hostů na jednání 
2. Dotační programy dotačních oblastí „Prevence rizikového chování“ a „Vzdělávání“ pro rok 

2016 a obsahové náplně bodů hodnotících kritérií 

3. Krajský akční plán vzdělanosti 
4. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

5. Projednání návrhů na rozšíření opatření na podporu oborů středního vzdělání s výučním 
listem 

6. 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 13 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: 13 

Proti: 0 
Zdržel se: 0  

 
USNESENÍ VVZ/22/172/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  
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Dále navrhl schválit přítomnost hostů: 
 

 Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., vedoucího oddělení krajských dotací KÚ KHK, 
Mgr. Danu Komorovou, odbornou referentku oddělení krajských dotací KÚ KHK , 
Bc. Ondřeje Knotka, odborného referenta oddělení krajských dotací KÚ KHK, 

Mgr. Tomáše Záviského, odborného referenta oddělení primárního a zájmového 
vzdělávání KÚ KHK, při projednávání bodu č. 2 

 

 Mgr. Pavla Kavalíra, vedoucího oddělení evropských grantů KÚ KHK, při projednávání 

bodu č. 3 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/22/173/2015 

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

KHK a Mgr. Tomáše Záviského, odborného referenta oddělení primárního 
a zájmového vzdělávání KÚ KHK, při projednávání bodu č. 2 

 Mgr. Pavla Kavalíra, vedoucího oddělení evropských grantů KÚ KHK, 
při projednávání bodu č. 3 

 

 

 předseda výboru navrhnul Mgr. Lenku Borovičkovou, jako ověřovatelku zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/22/174/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Lenku Borovičkovou jako ověřovatelku zápisu 

 

V 14:10 hodin se na jednání výboru dostavil pan Josef Dušek. 
 

K bodu 2 

Dotační programy dotačních oblastí „Prevence rizikového chování“ a „Vzdělávání“ pro rok 

2016 a obsahové náplně bodů hodnotících kritérií 

Členům VVVZ  byly zaslány v elektronické podobě materiály: 
Podpora veřejně prospěšných projektů 2016 oblast vzdělávání a prevence rizikového chování – 

důvodová zpráva; znění dotačních programů KHK: 16SMP01 Programy zaměřené na prevenci 
rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže, 16SMP03 Etická výchova ve školách, 
16SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů – rozvoj talentů, 
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16SMV04 Zájmová práce se žáky mimo vyučování; Specifikace bodového hodnocení 
dle jednotlivých hodnotících kritérií 2016 k výše uvedeným dotačním programům. 

 

 Mgr. Táňa Šormová – upozornila, že alokace v předložených dotačních programech 
nereflektují zařazení příspěvkových organizací kraje mezi neoprávněné žadatele a je třeba 

snížit alokované částky v jednotlivých programech, tak aby bylo možné poskytnout 
provozní příspěvek těmto organizacím, o který dosud žádaly v dotačních programech 

  

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

že dosud není zpracován materiál, který by stanovil, jaké finanční prostředky mají být 
vyčleněny z dotačních programů pro projekty příspěvkových organizací kraje 
 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS, vedoucí oddělení krajských dotací KÚ KHK, upozornil 
na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která 

nepřipouští poskytování dotací zřizovatele svým příspěvkovým organizacím a informoval 
o schůzce, která analyzovala tuto situaci a jako řešení přijala jiný způsob financování 
aktivit příspěvkových organizací kraje. K této záležitosti budou vytvořena pravidla včetně 

systému hodnocení žádostí příspěvkových organizací a čerpání mimořádného účelového 
příspěvku na provoz 

 

 Mgr. Táňa Šormová – v současné době je materiál ve fázi příprav. Po jeho zpracování bude 
předložen k projednání ve výboru a následně v dalších orgánech kraje 

 

 předseda výboru navrhl snížit alokované částky a dotační programy pro rok 2016 již 
připravit tak, aby příspěvkové organizace nebyly zcela bez finančních prostředků na své 

aktivity 
 

 PhDr. Michal Vávra vznesl dotaz zveřejňování hodnotících kritérií a jejich obsah 

 

 Bc. Ondřej Knotek - dotační programy v roce 2016 neobsahují možnost zveřejňování 

obsahové náplně bodů hodnotících kritérií 
 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS, upozornil na to, že úprava alokací v předloženém znění 

DP není nutná, neboť se jedná o předpokládanou výši, která může být upravena způsoby 
stanovenými v DP 
 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 14 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/22/175/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 znění dotačních programů: 16SMP01 Programy zaměřené na prevenci rizikového chování 
a zdravý životní styl dětí a mládeže, 16SMP03 Etická výchova ve školách, 16SMV02 Rozvoj 
tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů – rozvoj talentů, 16SMV04 Zájmová 

práce se žáky mimo vyučování a specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých 
hodnotících kritérií pro rok 2016 

II. bere na vědomí 
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 specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií 2016 

III. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit znění výše uvedených dotačních programů 
na rok 2016 a to včetně upřesnění alokací na dotační programy Královéhradeckého kraje 

s ohledem na vyčleněné prostředky příspěvkových organizací 

 

 

K bodu 3 

Krajský akční plán vzdělanosti 

 

 Mgr. Pavel Kavalír, vedoucí oddělení evropských grantů KÚ KHK 

 dle Dohody o partnerství 2014+  bude velká část intervencí prostřednictvím 

krajských akčních plánů (dále také jen „KAP“). KAP stanovuje priority 
a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě 

potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. 
Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území a ve spolupráci s odborným 
garantem KAP. KAP má na území krajů přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji 

hodnocení kvality vzdělávání a plánován í strategických kroků vedoucích 
ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. KAP má mimo 

jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV, OP 
PPR (oblast investic) a IROP ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami 
kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. 

 KAP je podmínkou čerpání finančních prostředků EU v oblasti vzdělávání 

 dále seznámil s klíčovými tématy mandatorními a nepovinnými, ostatní témata, 

která budou na území definována jako prioritní a způsob jejich podpory musí být 
v souladu s národními prioritami vzdělávací politiky ČR 

 výzva OP VVV na realizaci IP „Tvorba KAP“ byla vyhlášena 8. 7. 2015. Datum 
ukončení příjmu žádostí o podporu je do vyčerpání alokace, nejpozději do 31. 12. 

2016. Den 31. 12. 2022 je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu. 
Minimální délka projektu je 22 měsíců a maximální délka projektu je 72 měsíců. 
Způsob financování je Ex-ante. Výše první zálohové platby bude maximálně 10 % 

z celkových způsobilých výdajů projektu (alokace výzvy je 340 mil. Kč). Míra 
podpory: podíl EU = 85 % - pro KHK způsobilé výdaje projektu 17 – 26 mil. Kč 

národní podíl celkem 15 %, z toho podíl ze státního rozpočtu – max. 
10 % a spolufinancování ze strany příjemce je min. 5 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu – spolufinancování ze strany KHK max. 1,3 

mil. Kč. 
  V minulosti to bylo 85 % z EU a 15 % ze státního rozpočtu. 

 
Diskuze: Ing. Jiří Franc, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra 
 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/22/176/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. se seznámil 

 s charakteristikou krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání a stavem příprav Krajského 

akčního plánu rozvoje vzdělávání Královéhradeckého kraje 
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K bodu 4 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
Členům VVVZ  byly zaslány v elektronické podobě materiály: 
 Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj 

od 1. 9. 2016 
 Změny v rejstříku škol a školských zařízení pro školní rok 2016/2017 požadované 

příspěvkovými organizacemi zřízenými Královéhradeckým krajem (tabulka) 
 

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

okomentoval žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení, které předložily 
příspěvkové organizace zřízené KHK: 

1. Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 
2. Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 
3. Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

4. Odborné učiliště a Základní škola Sluneční, Hostinné 
5. Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 

6. Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové 
7. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 
8. Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 

 
 

Proběhla diskuze k žádosti Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, 
Štefánikova 549 – zápis nových oborů vzdělání (Malíř a lakýrník a Zedník) a výmaz nástavbového 

oboru Nábytkářská a dřevařská výroba do/z rejstříku škol a školských zařízení.  

 

 
Diskutující: 
Ing. Anna Maclová – zda je SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 schopna vzdělávat 

sluchově postižené žáky 

Mgr. Táňa Šormová – od 1. 9. 2016 bude probíhat proinkluzivní trend, MŠMT vydalo „Akční 
plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 - 2018“ 
 

Aleš Svoboda – nepotkal se s nikým, kdo by souhlasil s tak rozsáhnou inkluzí, myslí si, že bude 

ještě dražší 
 
Ing. Václav Jarkovský – vyčíslit se to úplně nedá, naplněnost tříd je nízká 

 
Ing. Zdeněk Kraus – návrh odboru školství nepostrádá logiku, doporučuje navržené usnesení 

 
Ing. Anna Maclová – doporučuje zamyslet se nad budoucností této školy 
 

Mgr. Lenka Borovičková – jestli se nebude jednat o drahý experiment 
 

Mgr. Pavel Káňa – jaké bude další uplatnění pedagogů ze Střední školy, Základní školy 
a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova 549 
 

V 15:40 hodin z jednání výboru odešel Ing. Zdeněk Kraus. 
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 předseda výboru podal návrh, aby se hlasovalo o změnách v rejstříku škol a školských 

zařízení celkově, vyjma Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, 

Štefánikova 549 

 

Hlasování: Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 
 
 

USNESENÍ VVZ/22/177/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. souhlasí 

 s hlasováním o změnách v rejstříku škol a školských zařízení celkově, vyjma Střední školy, 

Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova 549 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/22/178/2015 
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. 9. 2016 
 
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují  

- zápis oboru vzdělání dle RVP 29-51-E/02 Potravinářské práce (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 48 žáků 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 36-67-E/02 Stavební práce (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 24 žáků 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 31-59-E/02 Šití prádla (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 32 žáků 
- výmaz oboru vzdělání dle RVP 65-51-H/01 Kuchař - číšník (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 62 žáků – označení za dobíhající v rejstříku škol 
a školských zařízení 

- výmaz oboru vzdělání dle RVP 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 42 žáků 
 

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 
- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 530 na 370 žáků 
- výmaz dobíhajících oborů vzdělání:  

75-41-M/003 Sociální péče – pečovatelská činnost 
79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné 

 
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101  

- výmaz oboru vzdělání dle RVP 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 90 žáků – označení za dobíhající 
v rejstříku škol a školských zařízení 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 26-51-H/01 
Elektrikář (denní forma vzdělávání) z 90 na 180 žáků a v 1. ročníku z 30 na 60 žáků 
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Odborné učiliště a Základní škola Sluneční, Hostinné 
- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 224 na 167 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 34-57-E/01 
Knihařské práce (denní forma vzdělávání) ze 45 na 20 žáků a v 1. ročníku ze 14 na 8 
žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 33-56-E/01 
Truhlářská a čalounická výroba (denní forma vzdělávání) ze 70 na 42 žáků a v 1. 

ročníku z 28 na 14 žáků 
- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 69-54-E/01 

Provozní služby (denní forma vzdělávání) z 28 na 14 žáků a v 1. ročníku ze 14 na 8 

žáků 
- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 36-67-E/01 

Zednické práce (denní forma vzdělávání) ze 42 na 35 žáků 
- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 65-51-E/01 

Stravovací a ubytovací služby (denní forma vzdělávání) ze 45 na 42 žáků a v 1. ročníku 

z 16 na 14 žáků 
- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 33-57-E/01 

Dřevařská výroba (denní forma vzdělávání) v 1. ročníku ze 14 na 8 žáků 
- výmaz dobíhajících oborů vzdělání:  

34-57-E/001 Knihařské práce 

36-67-E/001 Zednické práce 
65-52-E/001 Kuchařské práce 

31-59-E/001 Šití oděvů 
33-56-E/001 Truhlářské práce 
33-57-E/001 Dřevařské práce 

69-53-E/502 Povoz domácnosti 
- výmaz oboru vzdělání dle RVP 31-59-E/01 Šití oděvů (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 42 žáků 
 
Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-01-B/01 
Základní škola speciální (denní forma vzdělávání) z 35 na 25 žáků  

- výmaz dobíhajících oborů vzdělání:  
79-01-B/001 Pomocná škola 
79-01-C/001 Základní škola 

78-62-C/002 Praktická škola dvouletá 
 

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové 
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-01-B/01 

Základní škola speciální (denní forma vzdělávání) z 85 na 100 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 79-01-C/01 
Základní škola (denní forma vzdělávání) z 240 na 225 žáků 

 
Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197  

- zápis oboru vzdělání dle RVP 28-52-H/01 Chemik (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 45 žáků a v 1. ročníku 15 žáků 
- zápis oboru vzdělání dle RVP 31-57-H/01 Výrobce textilií (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 45 žáků a v 1. ročníku 15 žáků 
- výmaz oboru vzdělání dle RVP 31-58-H/01 Krejčí (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 150 žáků 

- výmaz oboru vzdělání dle RVP 31-43-M/01 Oděvnictví (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 132 žáků 

-  
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II. nedoporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

s účinností od 1. 9. 2006 
 

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197  
- zápis oboru vzdělání dle RVP 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků a v 1. ročníku 15 žáků 

- výmaz oboru vzdělání dle RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků – označení za dobíhající 

v rejstříku škol a školských zařízení  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
USNESENÍ VVZ/22/179/2015 
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. 9. 2016 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 

- výmaz oboru vzdělání dle RVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 
s nejvyšším povoleným počtem 30 žáků 

   

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 9 
Proti: 3 

Zdržel se: 1 
 

USNESENÍ VVZ/22/180/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. nedoporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

s účinností od 1. 9. 2016 
 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 39-41-H/01 Malíř a lakýrník (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 15 žáků a v 1. ročníku 5 žáků 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 36-67-H/01 Zedník (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 15 žáků a v 1. ročníku 5 žáků 

 
 

 
K bodu 5 

Projednání návrhů na rozšíření opatření na podporu oborů středního vzdělání s  výučním 

listem 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány: 

 Projednání návrhů na rozšíření opatření na podporu oborů středního vzdělávání s výučním 
listem o obory vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělských kovář a 41-56-H/01 Lesní 

mechanizátor s účinností od 1. 9. 2016 
 Počty žáků v podporovaných oborech ve školních letech 2008/2009 – 2014/2015 
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 Naděžda Pozlerová, odborná referentka oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ 

KÚ KHK 

 odbor školství KÚ obdržel 2 žádosti a to od ředitelky Střední školy řemeslné, 

Jaroměř, Studničkova 260 – ta navrhla rozšířit tzv. podporované obory o obor 41-
54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář a od ředitele České lesnické akademie 
Trutnov střední škola a vyšší odborná škola o obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor 

s účinností od 1. 9. 2016 

 podala informace ohledně počtu nezaměstnaných absolventů výše uvedených oborů 

podle stavu k 30. 9. 2014 a k 30. 4. 2015 (webové stránky úřadu práce) a informace 
z Úřadu práce Hradec Králové ohledně zájmu zaměstnavatelů o absolventy těchto 

oborů  

Diskuze: Mgr. Pavel Káňa, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Jiří Štěpán 

 

 Mgr. Pavel Káňa navrhnul, aby byla provedena analýza systému vyplácení finanční 

podpory žákům vybraných oborů vzdělání. Na základě této analýzy by bylo možné některé 
obory vyřadit a naopak zase jiné zařadit 

 

 bylo navrženo hlasovat o každém oboru vzdělání zvlášť 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/22/181/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. souhlasí 

 s hlasováním o každém oboru vzdělání zvlášť (41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 
a 41-56-H/01 Lesní mechanizátor) 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/22/182/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. nedoporučuje 

 do systému finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání 
s výučním listem zařadit obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář s účinností 

od 1. 9. 2016 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/22/183/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 do systému finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání 

s výučním listem zařadit obor vzdělání 41-56-H/01 Lesní mechanizátor s účinností od 1. 9. 
2016 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
 

USNESENÍ VVZ/22/184/2015 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. žádá 

 odbor školství KÚ o zpracování analýzy dopadů systému vyplácení finanční podpory žákům 
vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem do 31. 12. 2015 

 

 

K bodu 6 

Různé, diskuze, závěr 
  

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

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 15. 10. 2015 od 14:00 hodin v zasedací 
místnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
 

 
 

 
 
 

…………………………………………  ……………………………………….. 
 Ing. Jiří Franc      Mgr. Lenka Borovičková 

 předseda výboru      ověřovatelka zápisu 
 
 

 
 

 
Zpracovala: Naděžda Pozlerová 
V Hradci Králové dne 3. 9. 2015 


