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Z á p i s 
 

z 14. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 28. srpna 2014 od 14:00 hodin v objektu Střední 

průmyslové školy, střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové (Hradec 

Králové, Hradební 1029) 

 

Přítomni: Ing. Jiří Franc, Mgr. Vladimír Blažej, Josef Dušek, Mgr. Pavel Káňa, Mgr. Petr 

Kmoch, Ing. Zdeněk Kraus, Ing. Anna Maclová, Mgr. Bohumil Orel, Aleš Svoboda, 

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

Omluveni: Mgr. Libuše Livňanská, PhDr. Jiří Štěpán Ph.D., Jiří Říha 

Nepřítomni: Mgr. Lenka Borovičková  

Tajemnice: Naděžda Pozlerová (omluvena) 

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

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

Mgr. Ladislav Groh, Bc. Bořek Kučera, Libor Dvořák, Ing. Růžena Ryglová 

(omluvena), Josef Čepelka, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., Bc. Ondřej Knotek, Ing. 

Ladislav Mlejnek   

Nepřítomni: Bc. Bořek Kučera, Libor Dvořák 

 

 

Program: 

 

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

účasti hostů na jednání 

2. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

3. Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014-2016 

4. Aktualizace Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásad pro čerpání finanční 

podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

5. Podmínky dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování na rok 

2015 

6. Informace o stavu podpořených projektů v roce 2014 

7. Výstup z hodnotící komise k dotačnímu programu 14SMP03 – Etika ve školách 

8. Seznámení se situací Střední průmyslové školy, Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště, Hradec Králové po optimalizaci 

9. 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: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VVZ/14/106/2014 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 

 

 předseda výboru navrhnul pana PhDr. Michala Vávru jako ověřovatele zápisu 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 
 

USNESENÍ VVZ/14/107/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 PhDr. Michala Vávru jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 2 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál: „Žádost o zápis změny v rejstříku škol 

a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj od 1. 9. 2015“ 

 

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

o žádosti Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30  

 

Diskuze: Pavel Škoda, Mgr. Pavel Káňa – zdůraznili nespornou kvalitu absolventů tohoto 

gymnázia v rámci obdobných škol v kraji. Dále se do diskuse zapojili: JUDr. Šulcová, Ing. 

Maclová, Mgr. Šormová, Mgr. Blažej, Mgr. Horák, PhDr. Vávra a Ing. Kraus. 

 

Návrh usnesení – Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje doporučuje Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny 

v rejstříku škol a školských zařízení 

s účinností od 1. 9. 2015 

Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 

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

(denní forma vzdělávání) ze 132 na 200 žáků a v 1. ročníku z 34 na 50 žáků 

Hlasování: Pro: 6 

Proti: 2 

Zdržel se: 5 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 
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K bodu 3 

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014-2016 

 

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslán materiál Dotační strategie Královéhradeckého 

kraje 2014-2016 

 

 Ing. Ladislav Mlejnek, odborný konzultant Centrum EP, informoval o základních tezích 

Dotační strategie  

 

Diskuze: 

Ing. Anna Maclová 

PhDr. Michal Vávra 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/14/108/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dotační strategii Královéhradeckého kraje 

2014 - 2016 

 

 

K bodu 4 

Aktualizace Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásad pro čerpání finanční 

podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

Členům VVVZ byl v elektronické podobě zaslány materiály. 

 

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

o základních změnách v dokumentech  

 

Diskuze: 

Ing. Anna Maclová 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/14/109/2014 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit aktualizaci Statutu dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje a Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje 
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K bodu 5 

Podmínky dotačních programů v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování na rok 

2015 

Členům VVVZ byly v elektronické podobě zaslány materiály. 

 

 Bc. Ondřej Knotek, odborný referent oddělení krajských dotací KÚ, seznámil členy výboru 

s podmínkami dotačních programů  

 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/14/110/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 výše uvedené podmínky dotačních programů a stanovil termín lhůty pro podávání žádostí od 3. 

2. 2015 do 9. 4. 2014. Projednal změnu v předkládaném materiálu v názvu dotačního 

programu 15SMP01 z původní „ … styl dětí a mládeže“ na novou „ …. styl dětí, studentů a 

mládeže“ 

 

II. doporučuje 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podmínky výše uvedených dotačních 

programů na rok 2015 

 

 

 

K bodu 6 

Informace o stavu podpořených projektů v roce 2014 

 

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

o podpořených projektech  

 

 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/14/111/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace oddělení krajských dotací o stavu kap. 48 „dotační fond“ položka školství 

II. schvaluje 

nerozdělené finanční prostředky této kapitoly v roce 2014 dále nerozdělovat 
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K bodu 7 

Výstup z hodnotící komise k dotačnímu programu 14SMP03 – Etika ve školách 

 

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

o výstupu z hodnotící komise 

 

Diskuze: 

Mgr. Bohumil Orel, Josef Dušek, PhDr. Michal Vávra – vyzdvihli kvalitu připravených 

podkladových materiálů 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

USNESENÍ VVZ/14/112/2014 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace z jednání hodnotící komise včetně závěru: 
 

Hodnotící komise dále doporučuje výboru a orgánům kraje zvážit zapojení dalších finančních 

prostředků k navýšení podpory tak, aby zůstal zachován současný stav tj. minimálně 50% 

podpořených žádostí i v dalších letech s navýšením podílu u podpořených žádostí proti 

požadovaným dotacím na více jak současných 28%. Komise konstatuje, že většina žádostí 

splnila očekávání vyhlášeného dotačního programu a naplnila cíle vyhlášené dotačním 

programem 14SMP03 Etická výchova ve školách.  

 

II. doporučuje 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

- odejmutí přidělené dotace na projekty vedené pod čísly 14SMV02-0003 a 14SMV03-

0001 z důvodů nesplnění podmínek dotačního programu v části Neoprávněný žadatel, 

kde dotaci z dotačního programu nesmí obdržet právnická osoba, na jejíž majetek byl 

prohlášen konkurz, nebo proti které bylo zahájeno řízení o konkurzu 

- zapojit z hospodářského výsledku roku 2013 vratku ve výši 2.000 Kč 3. Změnou 

rozpočtu Královéhradeckého kraje do běžných výdajů v kapitole 48 Dotační fond 

položce školství 

- schválit přidělení finančních prostředků na doporučené projekty dle přiložené tabulky 

ve výši 239.000 Kč 
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K bodu 8 

Seznámení se situací Střední průmyslové školy, Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště, Hradec Králové po optimalizaci 

 

 PaedDr. Pavel Jankovský, ředitel školy, informoval členy výboru o historii školy, o sloučení 

škol, o spolupráci školy s firmami. Členům VVVZ dále nabídl možnost prohlídky budov a 

vybavení školy. 

 

Diskuze: 

Mgr. Vladimír Blažej 

Ing. Anna Maclová 

Aleš Svoboda 

Mgr. Bohumil Orel 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VVZ/14/113/2014 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace ředitele školy o situaci na Střední průmyslové škole, Střední odborné škole a 

Středním odborném učilišti, Hradec Králové po optimalizaci 

II. doporučuje 

radní Královéhradeckého kraje Mgr. Táně Šormové předložit orgánům samosprávy kraje 

k projednání další návrhy optimalizace sítě škol a školských zařízení zřizovaných 

Královéhradeckým krajem v termínu do 31. 12. 2014 

 

K bodu 9 

Různé, diskuze, závěr 
  

Diskuze: 
Mgr. Táňa Šormová – seznámila členy výboru se záměrem vyhodnocovat pomocí návrhů škol nejlepší 

firmy regionu, které nejlépe spolupracují se školami. 

 

 

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

Další jednání VVVZ se bude konat ve čtvrtek dne 16. 10. 2014 v zasedací místnosti Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 

 Ing. Jiří Franc      PhDr. Michal Vávra 

 předseda výboru      ověřovatel zápisu 

 

 

Zpracoval: Mgr. Miloš Kosina 

V Hradci Králové dne 8. 9. 2014 

 


