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Z á p i s 
 

z 21. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. června 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. Vladimír Blažej, Josef Dušek, Mgr. Pavel Káňa, Ing. Zdeněk 

Kraus, Mgr. Bohumil Orel, Ing. Luboš Panny, Jiří Říha, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D, 

PhDr., Michal Vávra, Mgr. Hana Žatečková, Mgr. Věra Žižková 

Omluveni: Mgr. Lenka Borovičková, Mgr. Petr Kmoch, Ing. Anna Maclová, Aleš Svoboda, 

Pavel Škoda 

Tajemnice: Naděžda Pozlerová 

 

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. Dana Komorová, Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Hana Židová, PaedDr. Eva Petřikovová, 

Denis Doksanský 

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. Dotační programy 16SMV  a 16SMP 

3. Obsahové náplně bodů bodových škál hodnotících kritérií 

4. Informace o dětských domovech v Královéhradeckém kraji 

5. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

6. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2016 

7. 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 10 členů výboru). 

 

Předseda výboru seznámil s programem jednání a vyzval členy výboru k jeho doplnění. Nebyl 

podán návrh na doplnění programu. Předseda výboru navrhnul předřadit bod č. 5 a bod č. 4 za bod 

č. 1: 

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 dětských domovech v Královéhradeckém kraji 

4. Dotační programy 16SMV  a 16SMP 

5. Obsahové náplně bodů bodových škál hodnotících kritérií 

6. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2016 

7. Různé, diskuze, závěr 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/21/165/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 

 

Dále navrhl schválit přítomnost hostů: 

 PaedDr. Evu Petřikovovou, ředitelku Obchodní akademie, Střední pedagogické školy, 

Vyšší odborné školy cestovního ruchu a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, 

s.r.o. a pana Denise Doksanského, zástupce zřizovatele Střední školy Sion High School, 

Hradec Králové, při projednávání bodu č. 2 

  

 Mgr. Hanu Židovou, ředitelku Dětského domova, mateřské školy a školní jídelny, 

Broumov, třída Masarykova 246, při projednávání bodu č. 3 

 

 Mgr. Danu Komorovou, odbornou referentku oddělení krajských dotací KÚ KHK 

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

při projednávání bodu č. 4 a č. 5 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/21/166/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast přizvaných hostů 

 PaedDr. Evu Petřikovovou, ředitelku Obchodní akademie, Střední pedagogické 

školy, Vyšší odborné školy cestovního ruchu a Jazykové školy s právem státní 

jazykové zkoušky, s.r.o. a pana Denise Doksanského, zástupce zřizovatele Střední 

školy Sion High School, Hradec Králové, při projednávání bodu č. 2 

 Mgr. Hanu Židovou, ředitelku Dětského domova, mateřské školy a školní jídelny, 

Broumov, třída Masarykova 246, při projednávání bodu č. 3 

 Mgr. Danu Komorovou, odbornou referentku oddělení krajských dotací KÚ KHK 

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

při projednávání bodu č. 4 a 5 

 

 předseda výboru navrhnul PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., jako ověřovatele zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/21/167/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

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

 

Na jednání výboru se v 14:10 hodin dostavili Mgr. Bohumil Orel a Ing. Luboš Panny. 

 

K bodu 2 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
Členům VVVZ  byly dodatečně dne 23. 6. 2015 zaslány v elektronické podobě materiály: 

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

kraj 

 žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – ostatní zřizovatelé. 

 

Před jednáním výboru byl členům výboru předán informační materiál, který zpracovala PaedDr. 

Eva Petřikovová, ředitelka Obchodní akademie, Střední pedagogické školy, Vyšší odborné školy 

cestovního ruchu a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. 

 

 předseda výboru přivítal pana Denise Doksanského, zástupce zřizovatele Střední školy 

Sion High School, Hradec Králové, 

 

 pan Denis Doksanský podal informace o problému s navýšením kapacity střední školy, 

který trvá od roku 2013, respektive od září 2012. Kapacita jednotlivých oborů 

je dostatečná. Žádost o zvýšení kapacity střední školy s účinností od 1. 9. 2014 na 480 

žáků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zamítlo. Proti rozhodnutí podali správní 

žalobu. Upozornil, že v Královéhradeckém kraji od školního roku 2014/2015 ukončily 

činnost dvě soukromé střední školy, které měly kapacitu cca 1000 žáků. Nesouhlasné 

stanovisko Královéhradeckého kraje bude mít dopad na asi 60 učitelek mateřských škol, 

které si potřebují doplnit vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 

a v současné době nemají střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou v jiném oboru.   

Požádal o předání ofocených stránek (29, 41 a 42) z Dlouhodobého záměru vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje (2012 – 2016) a upozornil 

na zvýrazněný text. 

 

Proběhla diskuze o: 

- zájmu uchazečů o obor předškolní a mimoškolní pedagogika v dálkové formě 

vzdělávání 

- organizačním zajištění dálkové formy vzdělávání 

- počtu učitelek mateřských škol, které mají střední vzdělání ukončené výučním listem, 

a pracují v oboru 

- účasti žáků střední školy na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

- navyšování kapacity oborů vzdělání 

- zprávě ČŠI 

 

Diskutující: Mgr. Bohumil Orel, JUDr. Radmila Šulcová, Mgr. Vladimír Blažej, Josef Dušek, 

Mgr. Pavel Káňa, Ing. Luboš Panny, Jiří Říha 

 

 

 předseda výboru přivítal PaedDr. Evu Petřikovovou, ředitelku Obchodní akademie, Střední 

pedagogické školy, Vyšší odborné školy cestovního ruchu a Jazykové školy s právem 

státní jazykové zkoušky, s.r.o. (dále také jen „škola“) 
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 PaedDr. Eva Petřikovová podala informace o škole, která byla založena v roce 1994. Žáci 

školy jsou úspěšní u společné části maturitní zkoušky, nikdo z žáků nemusel vykonat 

opravnou zkoušku. V roce 2011 žádala o zápis 2 tříd oboru vzdělání předškolní a 

mimoškolní pedagogika. Rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje byl 

stanoven nejvyšší povolený počet žáků oboru předškolní a mimoškolní pedagogika v denní 

formě vzdělávání, ale jen pro 1 třídu v ročníku. O rok později v roce 2012 vznikla v Hradci 

Králové nová Střední škola Sion High School a zapsán obor předškolní a mimoškolní 

pedagogika s kapacitou 120 žáků pro denní formu vzdělávání a 120 žáků pro dálkovou 

formu vzdělávání.  

 

 JUDr. Radmila Šulcová, vedoucí odboru školství KÚ 

- 1 třída oboru předškolní a mimoškolní pedagogika v Hradci Králové je dostačující 

- nepodporovali jsme zápis Střední školy škola Sion High School, Hradec Králové do     

rejstříku škol a školských zařízení 

 

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

- 6,7 % nekvalifikovaných pedagogických pracovníků v mateřských školách 

- pouze 1 pedagogická pracovnice v MŠ nemá střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

 Mgr. Miloš Kosina, vedoucí odboru školství KÚ 

- ředitel Střední školy Sion High School, Hradec Králové porušuje školský zákon, 

protože překračuje nejvyšší povolený počet 200 žáků střední školy 

- zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy se snaží napravit něco, co 

již existuje 

- ve výkonovém výkazu M8 o střední škole podle stavu k 30. 9. 2014 byl uveden počet 

žáků střední školy celkem 221 

- ve výkonovém vzkazu M8a o střední škole podle stavu k 31. 3. 2015 byl uveden počet 

žáků střední školy celkem 213 

 

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

- jednou za čas se objeví volné místo učitelky mateřské školy 

- je mírný převis uchazečů 

- není potřeba více absolventů 

 

 Jiří Říha informoval o jednání, které se uskutečnilo před zápisem Střední školy Sion High 

School, Hradec Králové do rejstříku škol a školských zařízení 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

nedoporučuje 

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

s účinností od 1. 9. 2015  

Střední škola Sion High School, Hradec Králové 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 200 na 480 

 

Hlasování: Pro:  6 

Proti: 0 

Zdržel se: 6  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 
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Z časových důvodů předseda výboru navrhnul projednat bod č. 3 a po jeho projednání se vrátit 

k projednávání bodu č. 2. 

 

 

K bodu 3 

Informace o dětských domovech v Královéhradeckém kraji 
 

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

uvedl projednávaný bod. Královéhradecký kraj zřizuje 6 dětských domovů, jsou to: 

Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267 

Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246 

Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141 

Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov 153 

Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240 

Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497 

 

 Mgr. Hana Židová, ředitelka Dětského domova, mateřské školy a školní jídelny, Broumov, 

třída Masarykova 246, okomentovala prezentaci Jak se žije v „děcáku“ ? – 11 mýtů 

o životě v dětském domově a odpověděla na dotazy.  

 

Diskuze: Mgr. Vladimír Blažej, PhDr. Michal Vávra, JUDr. Radmila Šulcová, Ing. Luboš Panny, 

Mgr. Pavel Káňa 

 

V 16:05 hodin odešli z jednání výboru Ing. Zdeněk Kraus a Jiří Říha. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/21/168/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o dětských domovech v Královéhradeckém kraji 

II. doporučuje 

 informovat v médiích na úrovni kraje o způsobu práce a výsledcích činností dětských 

domovů 

 

 

Návrat k bodu 2 - žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

 

 Mgr. Miloš Kosina přednesl další žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských 

zařízení: 

- Základní škola a Mateřská škola Prointepo, s.r.o. podala žádost o zápis střední školy 

a oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá s nejvyšším povoleným počtem 

6 žáků. Stanovisko Královéhradeckého kraje k této žádosti je kladné 

- Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje požádala z důvodu 

přestěhování o změnu sídla organizace na: 

500 02 Hradec Králové, Na Okrouhlíku 1371/30 

- Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 požádala 

o zápis školní jídelny – výdejny s kapacitou 150 stravovaných a zároveň o výmaz školní 

jídelny s kapacitou 250 stravovaných 
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- V souvislosti se zápisem praktické školy dvouleté a střední školy, jejíž činnost bude 

vykonávat Základní škola a Mateřská škola Prointepo, s.r.o. navrhujeme snížení 

nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola 

dvouletá z 26 na 20 u střední školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Speciální 

základní škola a Praktická škola, Hradec Králové 

 

Diskuze: Ing. Zdeněk Kraus, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Pavel Káňa, Mgr. Svatava Odlová, 

Mgr. Martin Horák 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/21/169/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení účinností od 1. 9. 2015 

Základní škola a Mateřská škola Prointepo, s.r.o. 

- zápis střední školy s nejvyšším povoleným počtem 6 žáků 

- zápis oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá s nejvyšším povoleným počtem 

6 žáků 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/21/170/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

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

účinností od 1. 9. 2015 

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje 

- výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese: M. Horákové 

504, 500 06 Hradec Králové 

- zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese: Na Okrouhlíku 

1371/30, 500 02 Hradec Králové 

- změna sídla příspěvkové organizace na adrese: Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec 

Králové 

 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 

- výmaz školní jídelny s kapacitou 250 stravovaných na adrese: Jana Maláta 1872, 504 

01 Nový Bydžov  

- zápis školní jídelny – výdejny s kapacitou 150 stravovaných na adrese: Jana Maláta 

1872, 504 01 Nový Bydžov 

 

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 78-62-C/02 

Praktická škola dvouletá z 26 na 20 
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K bodu 4 

Dotační programy 16SMV a 16SMP 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály: 

 Podpora veřejně prospěšných projektů 2016 oblast vzdělávání a prevence rizikového 

chování – důvodová zpráva 

 Dotační program Královéhradeckého kraje 16SMV02 a 16SMV04 

 Dotační program Královéhradeckého kraje 16SMP01 a 16SMP03 

 

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

Mgr. Danu Komorovou a podal informace k předloženým dotačním programům 

 

 předseda výboru navrhnul zkrátit lhůtu pro rozhodnutí o žádosti na 100 dnů 

 

 

 

K bodu 5 

Obsahové náplně bodů bodových škál hodnotících kritérií 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány specifikace bodového hodnocení 

dle jednotlivých hodnotících kritérií 2016 

 

 Bc. Ondřej Knotek podal informace k projednávaným materiálům a upozornil, že 

podmínky dotačních programů je třeba připravit tak, aby byly předloženy na prosincové 

zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

 PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. doporučuje u SPT01 přehodnotit kritérium podíl vlastních 

a partnerských zdrojů (lepší formulace pro přidělování bodů) 

 

Diskuze: Mgr. Vladimír Blažej, JUDr. Radmila Šulcová, Mgr. Táňa Šormová 

 

 předseda výboru navrhnul projednávání veřejně prospěšných projektů 2016 v oblasti 

vzdělávání a prevence rizikového chování a obsahové náplně bodů bodových škál 

hodnotících kritérií odložit na srpnové jednání výboru pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/21/171/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. souhlasí 

 s odložením projednávání veřejně prospěšných projektů 2016 v oblasti vzdělávání a prevence 

rizikového chování a obsahové náplně bodů bodových škol hodnotících kritérií na srpnové 

zasedání 

 

Z jednání výboru odešli Mgr. Vladimír Blažej a Mgr. Bohumil Orel v 16:40 hodin. 
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K bodu 6 

Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2016 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály: 

 Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro r. 2016 

 Návrh rozpočtu odvětví školství a volnočasových aktivit pro r. 2016 

 Fond rozvoje a reprodukce (FRR kap. 50) Královéhradeckého kraje v roce 2016 – přehled 

akcí 

 

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

informace o přípravě rozpočtu pro rok 2016 

 

 proběhla diskuze k dotazu PhDr. Michala Vávry o finančních prostředcích na podporu 

polytechnického vzdělávání 

 

 

K bodu 7 

Různé, diskuze, závěr 
  

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:55 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 27. 8. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

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

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová 

V Hradci Králové dne 1. 7. 2015 


