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Z á p i s 

 

z 30. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje,  

konaného dne 23. června 2016 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. Vladimír Blažej, Josef Dušek, Mgr. Pavel Káňa, Ing. Zdeněk 

Kraus Ing. Anna Maclová, Mgr. Bohumil Orel, Ing. Luboš Panny, Jiří Říha, 

PhDr. Michal Vávra, Mgr. Hana Žatečková,  

Omluveni:  Pavel Škoda, Aleš Svoboda, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., Mgr. Věra Žižková 

Nepřítomni: Mgr. Lenka Borovičková, Mgr. Petr Kmoch 

Tajemnice: Mgr. Jindřiška Smejkalová (omluvena) 

 

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

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

Ing. Růžena Ryglová, Josef Čepelka, Mgr. Jana Marešová, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, 

DiS., Mgr. Dana Komorová (omluvena), Bc. Ondřej Knotek, Naděžda Pozlerová 

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. Situace na trhu práce – Pakt zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 

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

4. Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 

5. Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací z dotačního 

fondu Královéhradeckého kraje 

6. Dotační programy dotační oblasti „Vzdělávání“ pro rok 2017  

7. Dotační programy dotační oblasti „Prevence rizikového chování“ pro rok 2017 

8. Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji 2015/16 

9. Projednání návrhu na rozšíření opatření na podporu oborů středního vzdělání s výučním listem 

10. 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. Předseda výboru konstatoval, 

že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno bylo 9 členů výboru. 

 

Předseda výboru seznámil členy výboru s programem jednání a vyzval je k jeho případnému 

doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění programu.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:  9   

Proti: 0   

Zdržel se: 0  
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USNESENÍ VVZ/30/240/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 

Předseda výboru navrhl účast Mgr. Jany Marešové, ředitelky Obchodní akademie, odborné školy 

a praktické školy Olgy Havlové, Janské Lázně, Obchodní 282 před projednávání bodu č. 3.  

Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS. a  Bc. Ondřeje Knotka při projednávání bodů č. 4 – 7.  

Předseda výboru dále navrhl účast paní Naděždy Pozlerové po dobu jednání výboru. 

Dále předseda výboru omluvil tajemnici výboru Mgr. Jindřišku Smejkalovou a určil paní Naděždu 

Pozlerovou jako zapisovatelku na jednání výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 9   

Proti: 0   

Zdržel se: 0  

 

USNESENÍ VVZ/30/241/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 - účast Mgr. Jany Marešové, ředitelky Obchodní akademie, odborné školy a praktické 

školy Olgy Havlové, Janské Lázně, Obchodní 282 před projednáváním bodu č. 3 

- účast Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS.a Bc. Ondřeje Knotka při projednávání bodů 

č. 4 - 7 

- účast Naděždy Pozlerové po dobu jednání výboru 

 

Předseda výboru navrhl Mgr. Bohumila Orla jako ověřovatele zápisu. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 9 

Proti: 9 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/30/242/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Bohumila Orla jako ověřovatele zápisu  
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K bodu 2 

Situace na trhu práce – Pakt zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 

 

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

informace o situaci na trhu práce: 

 nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji dosáhla v květnu úrovně 3,9 % 

 problémem trhu práce v KHK je aktuálně nesoulad nabídky a poptávky 

 nedostatek kvalifikované pracovní síly, zejména v technických profesích. 

Dále sdělil, že zítra bude podepsán Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje, který by měl 

řešit problémy trhu práce, otázky poptávky a nabídky a také zaměstnávání absolventů škol.  

 

Ve 14:15 hodin se na jednání výboru dostavil Ing. Luboš Panny. 

Ve 14:20 hodin se na jednání výboru dostavila Ing. Anna Maclová. 

 

 

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

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/30/243/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o situaci na trhu práce a Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje 

 

 

 

K bodu 3 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály: 

 Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2016 – 

stanovisko Královéhradeckého kraje 

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

kraj – od 1. 9. 2016 

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

kraj – od 1. 9. 2017 

 Přehledná tabulka požadovaných změn v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel 

Královéhradecký kraj – od 1. 9. 2017 

 

Předseda výboru přivítal a představil Mgr. Janu Marešovou, ředitelku Obchodní akademie, 

odborné školy a praktické školy Olgy Havlové, Janské Lázně, Obchodní 282 a předal jí slovo. 

 

 Mgr. Jana Marešová podala informace o Obchodní akademii, odborné škole a praktické 

škole Olgy Havlové, Janské Lázně, Obchodní 282, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. Vysvětlila důvody podání žádosti o zápis dvou nových 

oborů vzdělání do rejstříku škol a školských zařízení. Jedná se o obor vzdělání 69-54-E/01 

Provozní služby s nejvyšším povoleným počtem 25 žáků a obor vzdělání 75-41-M/01 

Sociální činnost.  
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Dále na základě dotazů podala další informace: 

 7 žáků maturovalo, z toho 3 budou pokračovat ve studiu na vysoké škole 

 z Královéhradeckého kraje není ani polovina žáků (žáci jsou z celé ČR) 

 z 86 žáků je 5 dojíždějících. 

 

 

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

projednávané návrhy žádostí o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení. 

Při zpracování vyjádření k jednotlivým žádostem se odbor školství KÚ řídil Dlouhodobým 

záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2015 – 2020) a Dlouhodobým 

záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje (2016 – 

2020), např.: 

 navyšovat kapacity středních škol 

 pokud má být zapsán „maturitní“ obor, musí škola navrhnout snížení nebo výmaz 

„živého“ oboru vzdělání s maturitní zkouškou 

 zápis nového oboru jiného zaměření, než jaké má střední škola zapsány v rejstříku 

škol a školských zařízení  - materiální a personální zajištění 

 hledisko volné kapacity oboru ve středních školách v KHK 

 snižovat roztříštěnost oborové struktury v KHK 

 uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

 

Dále podal informace je k jednotlivým žádostem o zápis změny v rejstříku škol 

a školských zařízení.  

 

Zřizovatel Královéhradecký kraj – návrh na zápis změny v rejstříku škol a školských 

zařízení s účinností od 1. 9. 2017: 

1. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, 

Komenského 234 

2. Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 

581 

3. Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 

4. Odborné učiliště a Základní škola Sluneční, Hostinné 

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

Králové 

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

7. Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, 

Čs. odboje 670 

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

9. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 

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

11. Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, 

Nové Město nad Metují, Školní 1377 

 

 

Diskutující: Mgr. Martin Horák, Mgr. Pavel Káňa, Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Vladimír Blažej, 

Jiří Říha, Mgr. Táňa Šormová, Ing. Luboš Panny, Josef Dušek, PhDr. Michal Vávra 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/30/244/2016 
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. 2017: 

 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, 

Komenského 234 

- zápis akreditovaného vzdělávacího programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná 

sestra (kombinovaná forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 120 studentů 

 

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 

- výmaz školního klubu s nejvyšším povoleným počtem 22 žáků 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny z 28 na 50 žáků 

 

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium ze 

120 na 136 žáků a v 1. ročníku z 30 na 34 žáků 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium ze 

180 na 204 žáků a v 1. ročníku z 30 na 34 žáků 

 

Odborné učiliště a Základní škola Sluneční, Hostinné 

- zápis oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá s nejvyšším povoleným 

počtem 6 žáků 

 

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

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 23-45-L/01 Mechanik 

seřizovač (denní forma vzdělávání) ze 120 na 200 žáků a v 1. ročníku z 30 na 60 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství 

(denní forma vzdělávání) z 332 na 272 žáků a v 1. ročníku z 83 na 68 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 26-41-M/01 

Elektrotechnika (denní forma vzdělávání) z 293 na 272 žáků a v 1. ročníku ze 73 na 

68 žáků 

 

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

- zápis oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá s nejvyšším povoleným 

počtem 7 žáků 

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

počtem 12 žáků 

- zápis střední školy s nejvyšším povoleným počtem 19 žáků 

 

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství 

(denní forma vzdělávání) v 1. ročníku z 35 na 60 žáků 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 26-41-M/01 

Elektrotechnika (denní forma vzdělávání) v 1. ročníku z 35 na 60 žáků 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 23-52-H/01 Nástrojař 

(denní forma vzdělávání) v 1. ročníku z 30 na 45 žáků 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 23-68-H/01 Mechanik 

opravář motorových vozidel (denní forma vzdělávání) v 1. ročníku z 30 na 45 žáků 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 26-51-H/01 Elektrikář 

(denní forma vzdělávání) v 1. ročníku z 30 na 45 žáků 
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Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197  

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 28-52-H/01 Chemik (denní 

forma vzdělávání) v 1. ročníku z 15 na 24 žáků 

 

II. nedoporučuje 

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

s účinností od 1. 9. 2017: 

 

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

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 23-56-H/01 Obráběč kovů 

(denní forma vzdělávání) ze 72 na 90 žáků a v 1. ročníku z 24 na 30 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 26-51-H/01 Elektrikář 

(denní forma vzdělávání) ze 180 na 150 žáků a v 1. ročníku z 60 na 50 žáků 

 

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

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 

(ŠVP Základní škola logopedická) o 14 žáků 

 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 

670 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 340 na 360 žáků 

 

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

- výmaz oboru vzdělání 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy (denní 

forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 72 žáků 

- zápis oboru vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 72 žáků a v 1. ročníku 24 žáků 

 

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 

- zápis oboru vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků 

- výmaz oboru vzdělání 23-43-L/51 Provozní technika (dálková forma vzdělávání – 

nást.) s nejvyšším povoleným počtem 45 žáků 

- výmaz oboru vzdělání 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (dálková forma 

vzdělávání – nást.) s nejvyšším povoleným počtem 45 žáků 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství 

(denní forma vzdělávání) ze 140 na 200 žáků  

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 26-41-M/01 

Elektrotechnika (denní forma vzdělávání) ze 140 na 200 žáků  

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 23-52-H/01 Nástrojař 

(denní forma vzdělávání) z 90 na 150 žáků  

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 23-68-H/01 Mechanik 

opravář motorových vozidel (denní forma vzdělávání) z 90 na 150 žáků  

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 26-51-H/01 Elektrikář 

(denní forma vzdělávání) z 90 na 150 žáků  

 

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

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 28-52-H/01 Chemik (denní 

forma vzdělávání) ze 45 na 72 žáků  

- zápis oboru vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 96 žáků a v 1. ročníku 24 žáků 

- výmaz oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků od 1. 9. 2018 
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Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad 

Metují, Školní 1377 

- zápis oboru vzdělání 23-52-H/01 Nástrojař (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 

povoleným počtem 36 žáků 

 

 

Zřizovatel Královéhradecký kraj – žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských 

zařízení s účinností od 1. 9. 2016: 

1. Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 

2. Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 546 

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

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

5. Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240 

6. Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, 

Sokolská 581 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/30/245/2016 
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. 7. 2016: 

 

Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240 

- zápis nejvyššího povoleného počtu žáků školního klubu ve výši 14 žáků do rejstříku 

škol a školských zařízení 

 

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 

- zápis nejvyššího povoleného počtu žáků školního klubu ve výši 22 žáků do rejstříku 

škol a školských zařízení 

 

s účinností od 1. 9. 2016: 

Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola 

jednoletá (denní forma vzdělávání) ze 14 na 18 žáků  

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

dvouletá (denní forma vzdělávání) z 28 na 24 žáků 

 

Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 546 

- výmaz místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u střední školy na adrese: 

Masarykovo náměstí 325, 509 01 Nová Paka 

 

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

- zápis místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u střední školy na adrese: 

Volanovská ul. 217, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 

- výmaz místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u střední školy na adrese: 

č.p. 223, 542 23 Mladé Buky 
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Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola 

speciální (denní forma vzdělávání) z 24 na 40 žáků 

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

škola (denní forma vzdělávání) z 66 na 50 žáků 

 

 

 

 

Žádost o stanovisko Královéhradeckého kraje dle § 147 odst. 1 písm. q) školského 

zákona  - žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností 

od 1. 9. 2016: 

1. Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola (sídlo: 17. listopadu 177, 

542 34 Malé Svatoňovice) 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/30/246/2016 
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: 

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola 

(sídlo: 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice) 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně 

právní činnost (denní forma vzdělávání) z 272 na 344 a v 1. ročníku z 68 na 100 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické 

lyceum (denní forma vzdělávání) ze 132 na 60  

 

 

Žádost o stanovisko Královéhradeckého kraje dle § 147 odst. 1 písm. q) školského 

zákona  - žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností 

od 1. 9. 2016: 

1. Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně 

(sídlo: Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně) 

 

 

Diskutující: PhDr. Michal Vávra, Ing. Zdeněk Kraus, Jiří Říha, Mgr. Martin Horák, Ing. Anna 

Maclová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Bohumil Orel 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

VVVZ nedoporučuje Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol 

a školských zařízení 

s účinností od 1. 9. 2017 

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně 

- zápis oboru vzdělání 69-54-E/01 Provozní služby (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 

povoleným počtem 25 žáků 
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- zápis oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 

povoleným počtem 38 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie 

ze 70 na 48 žáků a v 1. ročníku z 18 na 10 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola z 32 

na 28 žáků a v 1. ročníku ze 30 na 10 žáků 

 

Hlasování: Pro: 0 

Proti: 0 

Zdržel se: 11  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  

 

V 16:00 hodin odešel z jednání výboru Ing. Zdeněk Kraus. 

 

K bodu 4 

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál „Dotační strategie Královéhradeckého 

kraje 2017 – 2020“ 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., vedoucí oddělení krajských dotací KÚ, uvedl 

předkládaný materiál a podal další informace. Připomínky k materiálu byly vypořádány, 

pouze 1 připomínka týkající se detailnějšího rozepsání dotačních oblastí nebyla 

akceptována. Strategie by měla být strategií, která má nastínit hlavní směry.  

 

 

Diskutující: Mgr. Táňa Šormová, Ing. Anna Maclová, Ing. Jiří Franc, PhDr. Michal Vávra 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

návrh Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 - 2020  

 

II. doporučuje 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dotační strategii Královéhradeckého 

kraje 2017 – 2020 

   
Hlasování: Pro: 3   

  Proti: 0   

Zdržel se: 7  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  
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K bodu 5 

Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací 

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály: 

 Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

 Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., informoval o změnách ve Statutu dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje 

 Mgr. Táňa Šormová, členka Rady Královéhradeckého kraje 

 požaduje ponechat lhůtu 5 dní pro doplnění žádosti, případně rozdělit projekty 

 s připomínkami z jednotlivých výborů by měly ostatní výbory seznámeny a mělo by se 

s nimi dále pracovat 

 malé změny při realizaci projektů, např. místo a datum pořádání akce, které nezavinil 

žadatel, by podepisovala vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 

V 16:30 hodin odešla z jednání výboru Ing. Anna Maclová. 

 

Diskutující:  Jiří Říha 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

návrh Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásad pro poskytování dotací 

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

II. doporučuje 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

a Zásad pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

 

Hlasování: Pro: 1 

  Proti: 0   

Zdržel se: 8  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

 

 

K bodu 6 

Dotační programy dotační oblasti „Vzdělávání“ pro rok 2017  

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály:  

 Dotační program Královéhradeckého kraje 17SMV02 

 Dotační program Královéhradeckého kraje 17SMV04 

 Dotační program Královéhradeckého kraje 17SMV05 

 

 Bc. Ondřej Knotek, odborný referent oddělení krajských dotací KÚ, podal informace 

o dotačních programech dotační oblasti „Vzdělávání“ a „Prevence rizikového chování“ 

pro rok 2017 včetně navrhované změny v části hodnotící kritéria, která nebyla 

v předloženém materiálu zapracována a dílčích úprav jednotlivých dotačních programů 

(termín vyhlášení, alokace, změna v systému podpořitelných, uznatelných a neuznatelných 

položek)  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 9   

  Proti: 0  

Zdržel se: 0  

 

 

USNESENÍ VVZ/30/247/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. projednal  

 návrh dotačních programů dotační oblasti „Vzdělávání“ pro rok 2017 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dotační programy dotační oblasti 

„Vzdělávání“ pro rok 2017     

 

 

 

 

 

K bodu 7 

Dotační programy dotační oblasti „Prevence rizikového chování“ pro rok 2017 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály:  

 Dotační program Královéhradeckého kraje 17SMP01 

 Dotační program Královéhradeckého kraje 17SMP03 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 9   

  Proti: 0  

Zdržel se: 0  

 

 

USNESENÍ VVZ/30/248/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. projednal  

 návrh dotačních programů dotační oblasti „Prevence rizikového chování“ pro rok 2017 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dotační programy dotační oblasti „Prevence 

rizikového chování“ pro rok 2017     
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K bodu 8 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji 2015/16 

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál „Podpora technického a přírodovědného 

vzdělávání v Královéhradeckém kraji 2015/16“  

 

 Mgr. Táňa Šormová, členka Rady Královéhradeckého kraje, pohovořila o materiálu 

„Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji 2015/16“, 

který členové výboru obdrželi spolu s pozvánkou. 

Středním školám, které vzdělávají žáky v tzv. podporovaných oborech, byl v dubnu zaslán 

dotazník pro žáky (příp. rodiče) k vyplnění. Žáci jednotlivých ročníků měli uvést, zda 

jejich rozhodování při výběru oboru ovlivnila finanční podpora Královéhradeckého kraje. 

Dotazníky byly na odboru školství zpracovány a výsledný graf bude zaslán členům výboru 

spolu se zápisem z jednání výboru. 

Ohledně KAPu doporučuje pozvat na srpnové jednání výboru  Mgr. Kavalíra 

nebo RNDr. Kučerovou, PhD.  

 

 

Diskutující: PhDr. Michal Vávra, Mgr. Vladimír Blažej 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 9   

  Proti:  0 

Zdržel se: 0  

 

 

USNESENÍ VVZ/30/249/2016 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. bere na vědomí  

 informace o podpoře technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji  

 

K bodu 9 

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

listem  

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál „Projednání návrhu na rozšíření 

opatření na podporu oborů středního vzdělání s výučním listem o obor vzdělání 28-52-H/01 

Chemik s účinností od 1. 9. 2016“. 

 

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

informace o žádosti ředitele Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 

17. listopadu 1197 o zařazení oboru vzdělání 28-52-H/01 Chemik mezi tzv. „podporované 

obory“. V Královéhradeckém kraji má obor chemik zapsán v rejstříku škol a školských 

zařízení pouze tato škola od 1. 9. 2016 bude vzdělávat žáky v tomto oboru.  

 

Diskutující: Mgr. Táňa Šormová, Jiří Říha  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

doporučuje  
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zařadit obor vzdělání 28-52-H/01 Chemik do systému podpory žáků vybraných oborů vzdělání 

poskytujících střední vzdělání s výučním listem s účinností od 1. 9. 2016 

 

Hlasování: 

 Pro: 7  

Proti: 0  

Zdržel se: 2   USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

 

 

K bodu 10 

Různé, diskuze, závěr 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Jednání bylo předsedou výboru ukončeno v 17:25 hodin. 

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 25. srpna 2016 od 14:00 hodin v zasedací 

místnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.  

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      Mgr. Bohumil Orel 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

 

Zpracovala: Naděžda Pozlerová 

V Hradci Králové dne 30. června 2016 


