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Z á p i s 
 

z 19. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 5. března 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, Mgr. Lenka Borovičková, Josef Dušek, 

Mgr. Pavel Káňa, Mgr. Petr Kmoch, Ing. Zdeněk Kraus, Ing. Anna Maclová, 

Mgr. Bohumil Orel, Ing. Luboš Panny, Jiří Říha, Aleš Svoboda, 

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

Mgr. Věra Žižková 

Omluveni: Pavel Škoda 

Tajemnice: Naděžda Pozlerová  

 

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

Kosina, Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Martin Horák, Mgr. Ladislav Groh, Ing. Růžena 

Ryglová, Josef Čepelka, Mgr. David Vondrák, Ph.D., Mgr. Tomáš Krčál 

Nepřítomni: Bc. Bořek Kučera, Libor Dvořák 

 

Jednání výboru se zúčastnili členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Karel Janeček, 

p. Milan Maček, MUDr. Miroslav Švábl a MUDr. Jiří Veselý. 

 

 

Program: 

 

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

účasti hostů na jednání 

2. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 

3. Návrh na optimalizaci sítě škol v Královéhradeckém kraji 

4. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní 

rok 2013/2014 

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

6. Hospodaření příspěvkových organizací (odvětví školství) zřizovaných Královéhradeckým 

krajem za rok 2014 

7. Návrh na rozšíření opatření na podporu oborů středního vzdělání s výučním listem 

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 přítomné a nového člena výboru 

Ing. Luboše Pannyho. Mgr. Libuše Livňanská byla Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 

2. 2. 2015 odvolána z členství ve výboru pro VVZ.  

 

Předseda výboru konstatoval, že výbor je způsobilý se usnášet. 

 

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

Mgr. Bohumil Orel podal návrh na rozšíření bodu 3 o optimalizaci škol v Novém Bydžově. 

  



 Strana 2 (celkem 10)  

 

Předseda výboru dále navrhl schválit přítomnost hostů Mgr. Davida Vondráka, Ph.D., 

koordinátora projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 a Mgr. Tomáše Krčála, 

regionálního manažera pro Královéhradecký kraj, ze Svazu průmyslu a dopravy ČR 

při projednávání bodu č. 2.  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/19/143/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 rozšíření bodu 3 programu jednání o optimalizaci škol v Novém Bydžově 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

 

USNESENÍ VVZ/19/144/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/19/145/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast přizvaných hostů Mgr. Davida Vondráka, Ph.D., koordinátora projektu Rok průmyslu 

a technického vzdělávání 2015 a Mgr. Tomáše Krčála, regionálního manažera 

pro Královéhradecký kraj, ze Svazu průmyslu a dopravy ČR při projednávání bodu č. 2       

 



 Strana 3 (celkem 10)  

 

 předseda výboru navrhnul Mgr. Věru Žižkovou jako ověřovatelku zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/19/146/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Věru Žižkovou jako ověřovatelku zápisu 

 

 

 

K bodu 2 

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál Kampaň „Rok průmyslu a technického 

vzdělávání 2015“ a dále před jednáním byly předány propagační materiály a harmonogram akcí, 

které budou v rámci kampaně prezentovány v roce 2015 

 

 Mgr. David Vondrák, Ph.D., koordinátor projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání 

2015, podal informace o projektu a odpověděl na dotazy 

 Mgr. Tomáš Krčál, regionální manažer pro Královéhradecký kraj 

 uvítají návrhy na konkrétní aktivity 

 snaha řešit flexibilitu pracovního trhu a vzdělávání 

 

 

Diskuze: PhDr. Michal Vávra, Josef Dušek 

 zda se zvažuje spolupráce s domy dětí a mládeže 

 motivace budoucích absolventů učebních oborů 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/19/147/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o projektu „Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015“ 

 

 

 

K bodu 3 

Návrh na optimalizaci sítě škol v Královéhradeckém kraji 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály: 

 Důvodová zpráva 

 tři návrhy na sloučení příspěvkových organizací (Gymnázium, Broumov, Hradební 218 

a Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují; Střední 
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průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 a Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, 

Červený Kostelec, 17. listopadu 1197; Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, 

Dr. M. Tyrše 112 a Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1) 

 Neinvestiční dotace a příspěvky z rozpočtu kraje a státního rozpočtu v roce 2014 

(ukazatele po 5. změně rozpočtu kraje pro rok 2014) 

  Přehled výsledků hospodaření dotčených škol v uplynulých letech (2011 – 2014) 

 Úvazky zaměstnanců v období 1. – 12. 2014 

 

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

 v souladu s usnesením VVVZ/18/14/2015 jsou předloženy další 3 optimalizační návrhy 

 důvody optimalizace jsou ekonomické a pedagogické 

 nedostatek financí se výrazným způsobem negativně podepisuje na vzdělávacím procesu 

(ve školách se vyučují minimální počty vyučovacích hodin uvedených v rámcových 

vzdělávacích programech; spojují se třídy, které by se spojovat neměly – např. na jazyky, 

výpočetní techniku; nechávají odpadat hodiny, aby se ušetřilo; v malých školách 

je problémem aprobovanost; sehnat odborníky z praxe je velký problém) 

 

 Mgr. Táňa Šormová, členka Rady Královéhradeckého kraje 

 sdělila poznatky z jednání s řediteli dotčených škol a se starosty měst 

 informovala o návrhu Agrární komory o zřízení 7 center vzdělávání v zemědělství 

 možnost zřízení zemědělského centra v našem kraji – využít školní statek v Hořicích 

 od starosty Teplic nad Metují má informaci, že probíhají jednání mezi starosty 

Broumovska o případném dalším postupu v oborové nabídce, která by byla vhodná pro děti 

daného regionu 

  
Z jednání výboru odešel v 14:55 hodin PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

 

Diskuze: Aleš Svoboda, Ing. Zdeněk Kraus, MUDr. Jiří Veselý, JUDr. Radmila Šulcová, 

Ing. Jiří Franc, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Bohumil Orel, Mgr. Ladislav 

Groh, Ing. Václav Jarkovský, MUDr. Miroslav Švábl, Ing. Anna Maclová, Mgr. Martin Horák, Jiří 

Říha, Milan Maček, Ing. Luboš Panny 

 

 návrhy posuzovat jednotlivě 

 odůvodnění jednotlivých kauz (jen finanční úspory) 

 bezbariérové přístupy do škol 

 zazněla podpora sloučení Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec 

(dále jen SŠ Červený Kostelec) se Střední průmyslovou školou Hronov 

 neslučovat Gymnázium Broumov se Střední školou hotelnictví a společného stravování 

Teplice nad Metují (dále jen SŠ Teplice nad Metují) 

 zvážit návrh sloučení SŠ Teplice nad Metují se Střední odbornou školou a Středním 

odborným učilištěm Trutnov 

 Střední škola zahradnická Kopidlno, aby se neslučovala se Střední školou technickou 

a řemeslnou v Novém Bydžově, vytvořit zemědělské a zahradnické centrum 

 kritérium 240 žáků by mělo být pomocné (důležité), ale ne zásadní 

 vytvářet školy oborově „čistější“ 

 SŠ Červený Kostelec, aby zůstala školou textilní a oděvní 

 ředitel SŠ Červený Kostelec nepředložil žádný návrh na zavedení nového oboru vzdělání 

 mzdové úspory zůstanou ve školách  - bude možné lepší ohodnocení pedagogických 

pracovníků 

 zvážit možnost sloučení Gymnázia Vrchlabí a Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště Vrchlabí 
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 návrhy na optimalizaci sítě škol budou nejdříve projednány Radou Královéhradeckého 

kraje. Rozhodnutí v případě slučování příspěvkových organizací je v kompetenci 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 Mgr. Bohumil Orel předložil návrh usnesení: Výbor pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje slučovat Gymnázium, 

Nový Bydžov, Komenského 77 a Vyšší odbornou školu a Střední odbornou školu, Nový 

Bydžov, Jana Maláta 1869 v souladu s usnesením Rady města Nový Bydžov ze dne 18. 2. 

2015 

 kritériem pro optimalizaci by měla být kvalita škol 

 financování škol je podle počtu žáků 

 velikost škol je důležitá - v některých školách jsou učitelé bez osobních příplatků, 

na zkrácený úvazek  

 finanční úspora podporuje obecně vzdělávací proces (ve vyučování je větší možnost dělení 

hodin na skupiny žáků, žákům je nabízena širší škála volitelných předmětů) 

 řada škol nepotřebuje dofinancovat, ale má „vnitřní“ dluh 

 zpracovat návrh na aktualizaci koncepce školství v Královéhradeckém kraji 

 je strašně hezké vytvořit koncepci, ale realita je taková, že pokud se zapíše nový např. 

textilní obor a nebude o něj z řad uchazečů velký zájem, tak ho kraj musí dofinancovat; 

zaměstnavatelé mají o tyto zaměstnance zájem, ale podmínky pro budoucí zaměstnání 

nejsou veřejností často vnímány pozitivně, zejména z důvodu jejich nízkého finančního 

ohodnocení   

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/19/148/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. souhlasí 

 s jednotlivým hlasováním o každém předloženém návrhu o optimalizaci 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit předložený optimalizační návrh – 

sloučení Gymnázia, Broumov, Hradební 218 a Střední školy hotelnictví a společného stravování, 

Teplice nad Metují 

 

Hlasování: Pro: 0 

Proti: 10 

Zdržel se: 4          USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 



 Strana 6 (celkem 10)  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 3 

 

USNESENÍ VVZ/19/149/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit předložený optimalizační návrh – sloučení 

Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 a Střední školy oděvní, služeb 

a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197  

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit předložený optimalizační návrh – 

sloučení Střední školy technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 a Střední školy 

zahradnické, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 

 

Hlasování: Pro: 1 

Proti: 10 

Zdržel se: 4          USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 9 

Proti: 1 

Zdržel se: 4 

 

USNESENÍ VVZ/19/150/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje slučovat Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 

77 a Vyšší odbornou školu a Střední odbornou školu, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 

v souladu s usnesením Rady města Nový Bydžov ze dne 18. 2. 2015 (viz příloha) 

 

 

 

Z jednání výboru v 16:10 hodin odešli: Mgr. Pavel, Káňa, Mgr. Petr Kmoch, Ing. Zdeněk Kraus 

Jiří Říha. 

 

K bodu 4 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní 

rok 2013/2014 

Členům VVVZ byla v elektronické podobě zaslána „Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací 

soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2013/2014“ a 6 příloh 
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 Mgr. Miloš Kosina okomentoval obsah Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 

v Královéhradeckém kraji za školní rok 2013/2014 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/19/151/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. bere na vědomí 

 znění Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji 

za školní rok 2013/2014 

II. doporučuje  

 Radě Královéhradeckého kraje seznámit se zněním Výroční zprávy o stavu a rozvoji 

vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2013/2014 a předložit ji 

k projednání Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

 

 

 

K bodu 5 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Členům VVVZ byla zaslána v elektronické podobě vyjádření odboru školství KÚ k žádostem: 

 Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 

 Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie (se sídlem: Náchod, Kladská 335) 

 

 Mgr. Miloš Kosina okomentoval žádosti Základní školy a Mateřské školy Josefa Zemana, 

Náchod, Jiráskova 461 a Střední odborné školy sociální – Evangelická akademie o zápis 

změny v rejstříku škol a školských zařízení 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/19/152/2015 
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. 2015 

Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 

 zápis školní jídelny – výdejny s nejvyšším povoleným počtem 10 strávníků 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/19/153/2015 
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 odborná škola sociální – Evangelická akademie 

- zápis oboru vzdělání dle RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 72 žáky 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 75-41-M/01 

Sociální činnost (denní forma vzdělávání) z 260 na 188 žáků 

 

 

 

K bodu 6 

Hospodaření příspěvkových organizací (odvětví školství) zřizovaných Královéhradeckým 

krajem za rok 2014 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály: 

 Hospodaření příspěvkových organizací (odvětví školství) zřizovaných Královéhradeckým 

krajem za rok 2014 

 Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem 

za rok 2014 

 

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

informoval o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem, 

které vykonávají činnost škol a školských zařízení (dále jen organizace). Z celkového počtu 88 

organizací vykázalo k 31. 12. 2014 84 organizací zisk v objemu 14.131,30 tis. Kč, 3 organizace 

skončily s vyrovnaným výsledkem hospodaření a 1 organizace vykázala ztrátu v objemu 

429,12 tis. Kč. Výsledky příznivě ovlivnily aktivity škol, jako produktivní práce žáků, která 

probíhá v hlavní činnosti, topná sezóna. Vyhospodařené finanční prostředky si školy převádí 

zejména do rezervního fondu a z něho často do fondu investic na posílení zdrojů na nákup 

investičních učebních pomůcek 

 

Diskuze: PhDr. Michal Vávra, MUDr. Jiří Veselý, Mgr. Vladimír Blažej 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/19/154/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. projednal 

 Informace o hospodaření příspěvkových organizací (odvětví školství) zřízených 

Královéhradeckým krajem za rok 2014 

II. doporučuje  

 Radě Královéhradeckého kraje schválit za rok 2014 účetní závěrky, výsledky hospodaření 

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

Návrh na rozšíření opatření na podporu oborů středního vzdělání s výučním listem 

Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány materiály: 

 Návrh na rozšíření opatření na podporu oborů středního vzdělání s výučním listem o obory 

vzdělání 36-69-H/01 Pokrývač a39-41-H/01 Malíř a lakýrník 

 Počty žáků v podporovaných oborech ve školních letech 2008/2009 až 2014/2015 

 

 Naděžda Pozlerová, odborná referentka oddělení středního a speciálního vzdělávání OŠ KÚ 

 návrh na rozšíření opatření na podporu oborů středního vzdělání s výučním listem o obory 

pokrývač a malíř a lakýrník předložil ředitel Vyšší odborné školy stavební a Střední 

průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931(dále jen VOŠ stavební 

a SPŠ stavební Náchod) 

 oba obory má v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen rejstřík) zapsány pouze VOŠ 

stavební a SPŠ stavební Náchod) 

 obor malíř a lakýrník má zapsána v rejstříku zapsána Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 (dále jen SOŠ a SOU HK, 

Vocelova 1338) 

 v současné době se v oboru pokrývač a malíř a natěrač nevzdělává žádný žák 

 v roce 2008 vykonalo posledních 6 žáků závěrečnou zkoušku v oboru pokrývač ve VOŠ 

stavební a SPŠ stavební Náchod 

 ve školním roce  2013/2014 se v oboru malíř a lakýrník vzdělávali ve VOŠ stavební a SPŠ 

stavební Náchod 3 žáci 3. ročníku 

 v SOŠ a SOU HK, Vocelova 1338 se naposledy vzdělávalo 7 žáků 3. ročníku ve školním 

roce 2012/2013 

 

 

Diskuze: Ing. Jiří Franc  

 zda bude rozšíření podporovaných oborů finančně pokryto 

 

 Ing. Václav Jarkovský sdělil, že na podporované obory je dostatek finančních prostředků díky 

tomu, že si někteří žáci, kteří by měli nárok na finanční podporu, neplní svoje povinnosti 

a finanční podpora jim vyplácena není 

  

  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/19/155/2015 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje do systému podpory žákům vybraných oborů vzdělání 

poskytujících střední vzdělání s výučním listem zařadit obory vzdělání dle RVP 36-69-H/01 

Pokrývač a 39-41-H/01 Malíř a lakýrník od 1. 9. 2015 
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K bodu 8 

Různé, diskuze, závěr 
  

 PhDr. Michal Vávra vznesl připomínku ke jmenování člena školské rady při Gymnáziu 

Vrchlabí za zřizovatele a dotaz ohledně mechanismu výběru členů školských rad 

za zřizovatele 

 Mgr. Táňa Šormová sdělila, že návrhy na členy školských rad byly z části politické 

a z části vycházeli z návrhů ředitelů škol (tam kde jiný návrh nebyl). O členech školských 

rad za zařizovatele rozhoduje Rada Královéhradeckého kraje 

 Aleš Svoboda navrhnul, aby hosté byli zařazováni na konec programu 

 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 16:35 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 21. 5. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Mgr. Věra Žižková 

 předseda výboru      ověřovatelka zápisu 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová 

V Hradci Králové dne 11. 3. 2015 

 


