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Z á p i s 

 

z 13. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 26. června 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 

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

náměstí 1245 

 

Přítomni: Ing. Jiří Franc, Mgr. Lenka Borovičková, Josef Dušek, Ing. Zdeněk Kraus, Ing. Anna 

Maclová, Mgr. Libuše Livňanská, Mgr. Bohumil Orel, Aleš Svoboda, Pavel Škoda, 

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

Omluveni: Mgr. Vladimír Blažej, Mgr. Pavel Káňa, Mgr. Petr Kmoch, Jiří Říha, 

Mgr. Věra Žižková 

Nepřítomni:  
Tajemnice: Naděžda Pozlerová 

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

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

(omluvena), Josef Čepelka (omluven),  

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

 

 

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. Informace o přípravě rozpočtu (odvětví školství) pro rok 2015 

4. Informace k oceňování vítězů krajských předmětových soutěží 

5. Problematika nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 

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. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/13/97/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  
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 předseda výboru navrhnul pana Pavla Škodu jako ověřovatele zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/13/98/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Pavla Škodu jako ověřovatele zápisu 

 

 

K bodu 2 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály: 

 Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký 

kraj od 1. 9. 2014 

 Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2014 – 

stanovisko kraje, na jehož území bude střední škola působit, pokud není jejím zřizovatelem 

(§ 147 odst. 1 písm. q) školského zákona) 

 Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký 

kraj od 1. 9. 2015 

 Změny v rejstříku škol a školských zařízení pro školní rok 2015/2016 požadované 

příspěvkovými organizacemi zřízenými Královéhradeckým krajem  

 

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

o předložených žádostech a vysvětlil jak odbor školství KÚ postupoval v případě, že škola 

požádala o zapsání nového oboru do rejstříku škol a školských zařízení (dále také jen 

„rejstřík“): 

 navrhuje škola jiný zapsaný obor na výmaz z rejstříku 

 zjistí se, na které škole je v kraji vyučován a jak je naplněn 

 uplatnitelnost na trhu práce. 

Ve třech případech výše uvedené nebylo dodrženo: 

1. Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 

techniky, Kostelec nad Orlicí požádala o zápis oboru vzdělání dle RVP 41-51-H/01 Zemědělec 

– farmář do rejstříku. 

2. Základní škola, Jičín, Soudná 12 požádala o zápis oboru vzdělání dle RVP 78-62-C/01 

Praktická škola jednoletá, oboru vzdělání dle RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 

a střední školy (praktické školy) do rejstříku. 

3. Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 požádala o zápis oboru vzdělání dle RVP 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a střední školy (praktické školy) do rejstříku. 

 

Obor 41-51-H/01 Zemědělec – farmář se vyučuje pouze ve Střední škole a Základní škole, 

Nové Město nad Metují (pracoviště Opočno). Ve školním roce 2014/2015 se bude v tomto 

oboru v Královéhradeckém kraji vzdělávat pouze 8 žáků ve 3. ročníku. Zápis oboru 41-51-H/01 

Zemědělec – farmář souvisí se snahou udržet tento podporovaný obor ve vzdělávací nabídce 

krajských škol.  

 

Praktická škola zajišťuje střední vzdělávání pro žáky s mentálním postižením, postižením více 

vadami a autismem. Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kteří absolvovali 

základní vzdělávání v základní škole speciální, nejsou zpravidla schopni zvládnout obory typu 
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E, zaměřené na řemesla a služby. Proto byl pro ně vytvořen navazující vzdělávací program 

praktická škola, který je má připravit na praktický život. Učivo je zaměřeno na zvládání 

každodenních činností, na sebeobsluhu a běžné domácí práce. Obor vzdělání dle RVP 78-62-

C/01 Praktická škola jednoletá je určen pro žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, 

souběžným postižením více vadami a autismem. Obor vzdělání dle RVP 78-62-C/02 Praktická 

škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm 

mentálního postižení. 

Při ukončení praktické školy jednoleté i dvouleté žák koná závěrečné zkoušky a získává 

vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

 

 diskuze: A. Svoboda, Mgr. Orel, PhDr. Vávra 

V 14:40 hodin odešla Ing. Maclová. 

 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj – 

s účinností od 1. 9. 2014: 

1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 

2. Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 

3. Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/13/99/2014 
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. 2014 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 

- výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u střední školy 

na adrese: Krkonošská 351, 542 23 Mladé Buky 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u střední školy 

na adrese: Úpická 160, 541 01 Trutnov 

 

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u střední školy 

na adrese: 544 72 Bílá Třemešná 333 

 

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 

- výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u střední školy 

na adrese Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové 

 

 

Žádost Mateřské školy, základní školy a střední školy Daneta, s.r.o., o zápis změny v rejstříku škol 

a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2014 (stanovisko kraje, na jehož území bude střední škola 

působit, pokud není jejím zřizovatelem - § 147 odst. 1 písm. q) školského zákona) 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/13/100/2014 
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. 2014 

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u střední školy 

na adrese: Lidická 44, 500 03 Hradec Králové 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u školní jídelny - 

výdejny na adrese: Lidická 44, 500 03 Hradec Králové 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně – výdejně z 37 

na 67 

 

 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj – 

s účinností od 1. 9. 2015: 

1. Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 

Králové 

2. Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. Listopadu 220 

3. Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 

4. Základní škola, Jičín, Soudná 12 

5. Gymnázium, Broumov, Hradební 218 

6. Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 

7. Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 

8. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 

9. Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158 

10. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov 

11. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

12. Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 

13. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 

14. Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423 

15. Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

16. Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 

techniky, Kostelec nad Orlicí 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/13/101/2014 
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. 2015 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 

- snížení celkové kapacity střední školy z 2000 na 1500 žáků 

- výmaz oboru vzdělání dle RVP 26-45-M/01 Telekomunikace (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 100 žáků 

- výmaz oboru vzdělání dle RVP 21-53-H/01 Modelář (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 24 žáků 
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- výmaz oboru vzdělání dle RVP 21-55-H/01 Slévač (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 36 žáků 

- výmaz dobíhajícího oboru vzdělání dle RVP 64-41-L/51 Podnikání (denní forma 

vzdělávání) 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 18-20-M/01 

Informační technologie (denní forma vzdělávání) z 512 na 272 žáky a v 1. ročníku 

ze 128 na 68 žáků 

 

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 63-41-M/02 

Obchodní akademie (denní forma vzdělávání) z 270 na 342 žáky 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 18-20-M/01 

Informační technologie (denní forma vzdělávání) ze 136 na 64 žáky 

- výmaz dobíhajícího oboru vzdělání  63-41-M/004 Obchodní akademie (denní forma 

vzdělávání) 

- výmaz dobíhajícího oboru vzdělání 63-41-M/040 Informatika v ekonomice (denní 

forma vzdělávání) 

 

Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 

- výmaz oboru vzdělání dle RVP 41-52-E/01 Zahradnické práce (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 21 žáků – označení za dobíhající 

v rejstříku škol a školských zařízení 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 41-51-E/01 

Zemědělské práce (denní forma vzdělávání) z 24 na 42 žáků 

 

Základní škola, Jičín, Soudná 12 

- zápis střední školy s nejvyšším povoleným počtem 25 žáků 

- zápis nového oboru vzdělání dle RVP 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá (denní 

forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 10 žáků 

- zápis nového oboru vzdělání dle RVP 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá (denní 

forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 15 žáků 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání u střední školy na adrese: Soudná 12, 506 01 

Jičín 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy ze 135 na 110 žáků  

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 79-01-C/01 

Základní škola ze 100 na 75 žáků 

- změna názvu právnické osoby na Základní škola a Praktická škola, Jičín  

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

 79-01-C/001 Základní škola 

 

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 

- výmaz dobíhajícího oboru vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné (denní 

forma vzdělávání)  

- výmaz dobíhajícího oboru vzdělání 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné (denní 

forma vzdělávání) 

 

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 18-20-M/01 

Informační technologie (denní forma vzdělávání) ze 136 na 64 žáků a v 1. ročníku 

z 34 na 15 žáků 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 63-41-M/02 

Obchodní akademie (denní forma vzdělávání) z 272 na 342 žáků a v 1. ročníku z 68 

na 75 žáků 

- výmaz dobíhajícího oboru vzdělání  63-41-M/004 Obchodní akademie (denní forma 
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vzdělávání) 

- výmaz dobíhajícího oboru vzdělání 63-41-M/040 Informatika v ekonomice (denní 

forma vzdělávání) 

 

Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 

- zápis střední školy s nejvyšším povoleným počtem 10 žáků 

- zápis nového oboru vzdělání dle RVP 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá (denní 

forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 10 žáků 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání u střední školy na adrese: Palackého 142, 

551 01 Jaroměř 

- změna názvu právnické osoby na Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř  

- výmaz dobíhajícího oboru 79-01-B/001 Pomocná škola 

 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 

- výmaz dobíhajících oborů vzdělání:  

23-41-M/001 Strojírenství 

23-43-L/506 Provozní technika (denní forma vzdělávání) 

23-43-L/506 Provozní technika (dálková forma vzdělávání) 

23-55-H/002 Klempíř – strojírenská výroba 

23-68-H/001 Automechanik 

33-56-H/001 Truhlář 

39-41-L/001 Autotronik 

64-41-L/524 Podnikání 

65-52-H/001 Kuchař 

66-41-L/008 Obchodník 

66-51-H/004 Prodavač – smíšené zboží 

- výmaz místa poskytovaného vzdělávání u střední školy na adrese: 517 02 Kvasiny 6 

 

Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158 

- snížení kapacity střední školy z 300 na 270 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 63-41-M/02 

Obchodní akademie (denní forma vzdělávání) z 300 na 270 žáků  

- výmaz dobíhajícího oboru vzdělání  63-41-M/004 Obchodní akademie (denní forma 

vzdělávání) 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 

- snížení kapacity střední školy ze 780 na 520 žáků 

 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov 

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

Základní škola speciální z 28 na 34 žáky 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání dle RVP 79-01-C/01 

Základní škola ze 122 na 116 žáků 

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

 79-01-C/001 Základní škola 

 

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

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 23-55-H/02 

Karosář (denní forma vzdělávání) ze 102 na 72 žáky a v 1. ročníku z 34 na 24 žáky 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 26-57-H/01 

Autoelektrikář (denní forma vzdělávání) ze 102 na 72 žáky a v 1. ročníku z 34 na 24 

žáky 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 36-64-H/01 Tesař 

(denní forma vzdělávání) z 66 na 36 žáků a v 1. ročníku z 34 na 12 žáků 
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- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 36-66-H/01 

Montér suchých staveb (denní forma vzdělávání) ze 72 na 36 žáků a v 1. ročníku z 24 

na 12 žáků 

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

Zedník (denní forma vzdělávání) z 90 na 72 žáky a v 1. ročníku z 68 na 24 žáky 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 37-41-M/01 

Provoz a ekonomika dopravy (denní forma vzdělávání) ze 120 na 136 žáků 

 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 

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

 29-54-E/003 Cukrářské práce 

 33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba 

 33-56-E/001 Truhlářské práce 

 33-56-H/001 Truhlář 

 34-53-L/002 Reprodukční grafik pro média 

 65-52-E/001 Kuchařské práce 

 65-52-H/001 Kuchař 

 82-51-H/006 Umělecký truhlář 

 

Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423 

- změna názvu právnické osoby vykonávající činnost školy na Gymnázium Jaroslava 

Žáka Jaroměř 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-41-K/81 

Gymnázium (denní forma vzdělávání) z 230 na 240 žáků 

- výmaz dobíhajícího oboru vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné (denní 

forma vzdělávání)  

- výmaz dobíhajícího oboru vzdělání 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné (denní 

forma vzdělávání) 

 

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 

techniky, Kostelec nad Orlicí 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 41-51-H/01 Zemědělec - farmář (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 72 žáků 

- výmaz dobíhajících oborů  
16-01-M/004 Ekologie a ochrana krajiny 

26-52-H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení 

41-41-M/001 Agropodnikání 

64-41-L/524 Podnikání 

II. nedoporučuje 

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

s účinností od 1. 9. 2015 

 

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

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 37-41-M/01 

Provoz a ekonomika dopravy (denní forma vzdělávání) ze 120 na 240 žáků a v 1. 

ročníku z 34 na 60 žáků 

 

Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 65-51-H/01 

Kuchař - číšník (denní forma vzdělávání) v 1. ročníku ze 40 na 60 žáků 

 

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 40 žáků a v 1. ročníku 14 žáků 
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- zápis oboru vzdělání dle RVP 36-67-H/01 Zedník (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 40 žáků a v 1. ročníku 14 žáků 

 

Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 79-41-K/41 

Gymnázium (denní forma vzdělávání) z 204 na 210 žáků 

 

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 28 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 41-51-H/01 

Zemědělec - farmář (denní forma vzdělávání) z 69 na 55 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 65-51-H/01 

Kuchař - číšník (denní forma vzdělávání) z 62 na 48 žáků 

 

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 

techniky, Kostelec nad Orlicí 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 16-01-M/01 

Ekologie a životní prostředí (denní forma vzdělávání) ze 120 na 60 žáků a v 1. 

ročníku z 30 na 15 žáků 

 

 

K bodu 3 

Informace o přípravě rozpočtu (odvětví školství) pro rok 2015 

Členům VVVZ byly zaslány v elektronické podobě materiály: 

 Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro r. 2015 

 2 tabulky s přehledem stavebních akcí navržených k financování v roce 2015 z FRR 

 

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

informoval o postupu prací na rozpisu rozpočtu provozních a investičních prostředků pro rok 

2015 

 

 diskuze: Ing. Franc, PhDr. Vávra 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/13/102/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci o přípravě rozpočtu a požadavcích na rok 2015 pro odvětví školství 

II. doporučuje 

Radě Královéhradeckého kraje zabezpečit objemy rozpočtu pro rok 2015 dle požadavků 

odvětví školství 
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K bodu 4 

Informace k oceňování vítězů krajských předmětových soutěží 

Členům VVVZ byl zaslán v elektronické podobě materiál „Oceňování vítězů krajských kol 

předmětových soutěží“ 

 

 Mgr. Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání OŠ KÚ, podala 

informace ohledně oceňování vítězů krajských předmětových soutěží: 

 je nutné vypsat zakázku malého rozsahu (musí se oslovit 3 firmy obdobného 

charakteru) 

 peněžní hotovost není možné vyplácet 

 PhDr. Vávra poslal jako jediný námět, jak by mohli být vítězové odměňováni. 

Dále upozornila, že ve středu 10. 9. 2014 se uskuteční v zasedacím sále Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje setkání vítězů krajských kol předmětových soutěží a jejich 

organizátorů s představiteli Královéhradeckého kraje. Oceněno bude 87 žáků, kteří se umístili 

na prvním místě v krajských kolech předmětových soutěží. 

 

 diskuze: A. Svoboda, P. Škoda, JUDr. Šulcová 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/13/103/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci Mgr. Svatavy Odlové o oceňování vítězů krajských předmětových soutěží 

 

 

 

K bodu 5 

Problematika nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 
 

 Mgr. Martin Horák, ředitel Krajské pobočky v Hradci Králové Úřadu práce ČR, přednesl 

prezentaci o problematice nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji. Odpověděl na dotazy 

členů výboru. 
 

 diskuze: Ing. Franc, PhDr. Štěpán, Ph.D., Mgr. Orel 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/13/104/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace ředitele Krajské pobočky v Hradci Králové Úřadu práce ČR Mgr. Martina Horáka 
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K bodu 6 

Různé, diskuze, závěr 
 

 předseda výboru podal informace k dotačnímu programu 14SMP03 – Etická výchova 

ve školách: 

 lhůta pro podávání žádostí bude ukončena dne 10. července 2014 

 k 25. červnu 2014 je odevzdáno na Královéhradecký kraj pět žádostí a dalších 30 žádostí je 

v současné době zpracováváno na dotačním portálu. Alokace na dotační program  

je 200.000 Kč  

 na základě dohody hodnotící komise při prvním jednání je stanoven termín jednání  

na 26. 8. 2014 – místnost P1-118 od 9.00 hodin (délka trvání jednání cca 2 hodiny) 

 pro jednání komise navrhl doplnit seznam osob, které budou účastny jednání hodnotící 

komise o Mgr. Svatavu Odlovou  

 materiály pro hodnotící komisi budou oddělením krajských dotací odeslány nejdéle  

v pátek 22. 8. 2014 do 12 hodin na kontaktní e-maily členů komise 

 materiály členům výboru s návrhem hodnotící komise budou rozeslány nejdéle  

ve středu 27. 8. 2014 do 14 hodin s tím, že o materiálu se bude jednat na zasedání výboru  

dne 28. 8. 2014. Důvod takto rychlého termínu je předložení materiálu ke schválení 

zastupitelstvu na jednání v září 2014. 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/13/105/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. souhlasí 

 s účastí Mgr. Svatavy Odlové na jednání hodnotící komise pro dotační program 14SMP03 - 

Etická výchova ve školách  
 

Z jednání odešli: Mgr. Borovičková (v 15:45 hodin), A. Svoboda (v 15:45 hodin), PhDr. Štěpán, 

Ph.D. (v 15:50 hodin), P. Škoda (v 15:55 hodin). 
 

 

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

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 28. 8. 2014 v objektu Střední průmyslové školy, 

Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové. 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Pavel Škoda 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová, tajemnice výboru 

V Hradci Králové dne 30. 6. 2014 

 

………………………………………….. 


