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Z á p i s 
 

z 9. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 13. listopadu 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 
Přítomni: Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše 

Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, Petra Horváthová, Ing. Jaroslav 
Kostelníček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, 
PhDr. Michal Vávra, JUDr. Dita Vávrová, Mgr. Petr Vojtěch, Mgr. Petr Vysuček 

Omluveni:        
Nepřítomni:   
Tajemnice:     Mgr. Jindřiška Smejkalová 
 
Přizváni: Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Naděžda Pozlerová, 

Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Svatava Odlová, Ing. Markéta Cermanová, 
Mgr. Martin Horák, Mgr. Eva Kastnerová, Mgr. Monika Boháčková, Ing. Petra 
Teplá 

 
Členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: Ing. Monika Štayrová, Ing. Vladimír Derner 
 
 
Program: 
 
1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení 

účasti hostů na jednání 
2. Poskytnutí dotací na individuální účel 
3. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2018 – jiní 

zřizovatelé 
4. Projednání petice předložené Mgr. Zuzanou Kočovou a související písemnosti zaslané 

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města Hostinné 
5. Návrhy na řešení sítě škol v Královéhradeckém kraji 
6. Různé, diskuze, závěry  

 

  



 

Stránka 2 z 23 

 

K bodu 1 

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

účasti hostů na jednání  

 
Předsedkyně výboru, Mgr. Edita Vaňková, zahájila 9. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve 13:05 hodin a následně jej celé 
řídila. Přivítala přítomné a konstatovala, že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno bylo  14 
členů výboru. 
 
Předsedkyně seznámila členy výboru s programem jednání, navrhla doplnění programu 
o projednání petice předložené Mgr. Zuzanou Kočovou a související písemnosti zaslané Ing. 
Dagmar Sahánkovou, starostkou města Hostinné. Ing. Jaroslav Kostelníček navrhl projednat 
petici a související písemnost před projednáváním návrhů na řešení sítě škol 
v Královéhradeckém kraji, tj. zařadit projednání petice a související písemnosti jako bod č. 4.  
Předsedkyně vyzvala členy k dalšímu případnému doplnění programu. Nebyl podán další návrh 
na doplnění programu. 
 
Program byl navržen a doplněn následovně: 

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

účasti hostů na jednání 

2. Poskytnutí dotací na individuální účel 

3. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2018 – jiní 

zřizovatelé 

4. Projednání petice předložené Mgr. Zuzanou Kočovou a související písemnosti zaslané 

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města Hostinné 

5. Návrhy na řešení sítě škol v Královéhradeckém kraji 

6. Různé, diskuze, závěry  

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:    14 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 
USNESENÍ VVZ/9/88/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

schvaluje 

 program jednání dle předloženého a doplněného návrhu 

 
 
 
Předsedkyně výboru se dotázala na dobrovolníka/dobrovolnici jako ověřovatele/ověřovatelku 
zápisu. Dobrovolně se přihlásil Ing. Jaroslav Kostelníček. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:      13 

Proti:     0 
Zdržel se:    1 

 
USNESENÍ VVZ/9/89/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Ing. Jaroslava Kostelníčka jako ověřovatele zápisu  

 
 

K bodu 2 

Poskytnutí dotací na individuální účel 
 
Následně dala předsedkyně výboru hlasovat o přizvání Ing. Petry Teplé, ekonomky odboru 
kanceláře hejtmana (kapitola 18, finanční dary poskytované radou kraje), k projednávání bodu 
č. 2 Poskytnutí dotací na individuální účel. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:      14 

Proti:     0 
Zdržel se:    0 

 
USNESENÍ VVZ/9/90/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 2 Poskytnutí dotací na individuální účel 

 Ing. Petru Teplou – ekonomku odvětví odboru kanceláře hejtmana (kapitola 18, 

finanční dary poskytované radou kraje) 

 
 
Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady k jednotlivým žádostem.  
Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Petru Teplou k představení žádostí o dotaci na individuální 
účel.  
Ing. Petra Teplá představila 3 níže uvedené žádosti o podporu v oblasti vzdělávání, které byly 
podány do 31. 10. 2017, přičemž zdůraznila, že finanční prostředky na podporu vybraných 
projektů budou hrazeny z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje. 
 

Česká křesťanská akademie,  
z. s. 

Zajištění technického zázemí organizace 
přednáškové a vzdělávací činnosti 

41 400 Kč 

Základní škola a Mateřská škola 
Trivium Plus o.p.s. 

Akademie bez hranic - výměnný pobyt 
studentů ČR - BELGIE 

95 000 Kč 

ULITA Černilov, z. s. 
Celoroční přednáškové cykly pro 
veřejnost 

99 000 Kč 
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Diskutující:  
Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. 
Robert Novák, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, JUDr. Dita Vávrová 
Mgr. Martina Berdychová, Ing. Petra Teplá, Ing. Václav Jarkovský 
 
Členové výboru, především výše jmenovaní, diskutovali nad možnostmi podávání žádostí 
o podporu v rámci dotačních programů, věnovali se novým zásadám pro poskytování dotací 
a řešení individuálních dotací pro mimořádné účely. Mgr. Jan Grulich podrobněji zdůvodnil 
žádost Základní školy a Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. 
 
Předsedkyně výboru dala hlasovat o jednotlivých žádostech samostatně. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil Mgr. Petr Hamáček.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:       0 
Proti:     0 
Zdržel se:   15 

 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 předloženou žádost právnické osoby Česká křesťanská akademie, z. s. o poskytnutí 
dotace na individuální účel „Zajištění technického zázemí organizace 
přednáškové a vzdělávací činnosti“ ve výši 41 400,- Kč 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      10 
Proti:      1 
Zdržel se:     4 

 
USNESENÍ VVZ/9/91/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 předloženou žádost právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s. 

o poskytnutí dotace na individuální účel „Akademie bez hranic - výměnný pobyt 

studentů ČR - BELGIE“  

II. doporučuje 

 poskytnutí účelových neinvestičních prostředků ve výši 50.000,- Kč 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:       0 
Proti:     6 
Zdržel se:    9 

 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 předloženou žádost právnické osoby ULITA Černilov, z. s. o poskytnutí dotace 
na individuální účel „Celoroční přednáškové cykly pro veřejnost“ ve výši 99 000,- Kč 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 
 
 
K bodu 3 
Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2018 – jiní 
zřizovatelé 
 
Předsedkyně výboru vyzvala paní Naděždu Pozlerovou k představení žádosti právnické osoby 
PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. o zvýšení nejvyššího 
povoleného počtu žáků střední školy z 6 na 12 žáků, resp. zvýšení nejvyššího povoleného počtu 
žáků oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá z 6 na 12 žáků. 
 
Odbor školství vydal doporučující vyjádření především s ohledem na fakt, že Obor vzdělání    
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá umožní získat střední vzdělání žákům se středně těžkým 
stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením kombinovaným 
s dalším typem zdravotního postižení. Toto doporučení je v souladu s aktuálně platnými 
strategickými dokumenty. 
 
V návaznosti na tuto žádost proběhla krátká diskuze.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:       9 
Proti:     0 
Zdržel se:    6 

 
USNESENÍ VVZ/9/92/2017 
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. 2018 

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. 

 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 6 na 12 žáků 

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

škola dvouletá z 6 na 12 žáků 
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K bodu 4 
Projednání petice předložené Mgr. Zuzanou Kočovou a související písemnosti zaslané Ing. 
Dagmar Sahánkovou, starostkou města Hostinné 
 
Členům výboru byly podány informace k petici doručené dne 9. 11. 2017 na Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, která byla podána petičním výborem ve složení Ing. Dagmar 
Sahánková, Mgr. Petr Kesner, Mgr. Martin Vlášek, Mgr. Zuzana Kočová Ing. a Miluška 
Kovářová; přičemž petiční výbor je zastupován Mgr. Zuzanou Kočovou.  
Předmětná petice vyjadřuje nesouhlas se zrušením, případně sloučením příspěvkové 
organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 pod jinou příspěvkovou 
organizaci.  
Petice je podpořena související písemností předloženou Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou 
města Hostinné, která informuje o projednání předmětné záležitosti na 20. zasedání 
Zastupitelstva města Hostinné dne 6. 11. 2017. Závěry z projednávání, resp. přijaté usnesení 
č. 339/20/ZM/2017 obsahuje nesouhlas se zrušením příspěvkové organizace Gymnázium 
a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309, žádost o zachování středoškolského vzdělávání 
zakončeného maturitní zkouškou ve městě Hostinné a informaci o tom, že Zastupitelstvo 
města Hostinné je připraveno vést diskuzi o finanční podpoře provozu příspěvkové organizace 
Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309. 
 
Diskutující: 
Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Ing. Jaroslav Kostelníček, 
Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, 
Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Václav Jarkovský 
 
Na základě následné diskuze a vyjádření PhDr. Michala Vávry došli členové výboru k závěru, 
že petice vycházela z prvotní reakce na různé úvahy o budoucnosti sítě škol. Situace byla 
překonána dalším vývojem, upřesněním a konsensuálním návrhem řešení, které bude 
výborem projednáváno v rámci následujícího bodu programu. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      15 
Proti:     0 
Zdržel se:    0 

 
USNESENÍ VVZ/9/93/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 petici předloženou Mgr. Zuzanou Kočovou a související písemnost zaslanou Ing. Dagmar 

Sahánkovou, starostkou města Hostinné 
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Bod č. 5 

Návrhy na řešení sítě škol v Královéhradeckém kraji 
 

Naděžda Pozlerová seznámila přítomné členy s návrhem na úpravy struktury oborů ve 
středních školách zřizovaných Královéhradeckým krajem. Navrhovaná úprava oborů se týká 
převážně zrušení nástavbového studia Podnikání v denní a dálkové formě; přičemž tento 
návrh je předkládán z důvodu snahy o snížení podílu nově přijatých žáků do nástavbového 
studia, neboť stav podílu vůči absolventům tříletých oborů se pohybuje kolem 20 %, což 
znamená, že každý pátý absolvent učebního oboru nastupuje na nástavbu. 
V Královéhradeckém kraji zůstane zachována výuka oboru Podnikání v denní a dálkové formě 
ve Střední škole služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 (zřizovatel KHK) 
a dále mají Podnikání zapsány v rejstříku škol a školských zařízení 3 střední školy (soukromé). 
Nástavbový obor Podnikání má v rejstříku zapsána střední škola pro žáky uvedené 
v § 16 odst. 9 školského zákona (pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami), jejíž činnost 
vykonává Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 
Štefánikova 549 (zřizovatel KHK). 
 
U Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 je 

kromě oboru Podnikání (nástavba) navrhován také výmaz oborů Gastronomie, Kuchař – číšník, 

Obchodník a Prodavač. V návaznosti na navrhované zrušení výše uvedených oborů je 

navrhován zápis nového oboru Operátor skladování, přičemž školní vzdělávací program 

s názvem Operátor logistiky bude zpracován ve spolupráci s firmou ŠKODA AUTO a. s.   

Pokud dojde ke sloučení příspěvkových organizací Gymnázium, střední odborná škola, střední 
odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice a Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, 
Zámecká 478, pak je doporučeno převést obor Zedník ze Středního odborného učiliště, Lázně 
Bělohrad, Zámecká 478 do Střední školy řemesel a Základní školy, Hořice. 
 

 

Naděžda Pozlerová představila postupně 10 návrhů na sloučení příspěvkových organizací 

zřizovaných Královéhradeckým krajem.  

 

 

1. Sloučení příspěvkových organizací Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 
110 a Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 

 

Členové a hosté výboru diskutovali nad perspektivitou gastronomických oborů a jejich 
decetralizovaností v rámci kraje. Dále licitovali o potřebě soustředit gastronomické obory do 
menšího počtu vzdělavatelských míst avšak za předpokladu zajištění lepších podmínek a vyšší 
kvality procesu vzdělávání. Členové výboru byli seznámeni s předpokladem nabídky oborů 
v nadcházejících letech, např. předpokládaným útlumem oboru vzdělání 63-41-M/01 
Ekonomika a podnikání a 41-44-M/01 Zahradnictví či převedení výuky gastronomických oborů 
do Smiřic. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      10 
Proti:      0 
Zdržel se:     4 

 
USNESENÍ VVZ/9/94/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh na sloučení příspěvkových organizací Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. 

Govorova 110 a Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3  

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 

 sloučení příspěvkových organizací Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. 

Govorova 110 (IČ:15 061 507) a Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, 

Hradec Králové, Velká 3 (IČ: 00 527 939) dnem 1. 7. 2018 s tím, že Střední škola 

služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 bude právním 

nástupcem sloučením zanikající druhé příspěvkové organizace, který přejímá 

veškerý její majetek, práva a závazky  

 změnu názvu příspěvkové organizace Střední škola služeb, obchodu 

a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 na Střední škola služeb, obchodu 

a gastronomie s účinností od 1. 7. 2018 

 

 

2. Sloučení příspěvkových organizací Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový 
Bydžov, Jana Maláta 1869 a Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 

 

Členové a hosté výboru diskutovali nad perspektivitou obou škol, většinově se dohodli 
respektovat návrh města Nový Bydžov. Členové výboru byli seznámeni s předpokladem 
nabídky oborů vzdělání v nadcházejících letech, např. zachováním oboru vzdělání  79-41-K/61 
Gymnázium - 6leté a 79-41-K/41 Gymnázium - 4leté nebo předpokládaným útlumem oboru 
vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie. 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      14 
Proti:      0 
Zdržel se:     1 
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USNESENÍ VVZ/9/95/2017 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh na sloučení příspěvkových organizací  Vyšší odborná škola a Střední odborná 

škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 a Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 sloučení příspěvkových organizací Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, 

Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 (IČ: 62 690 159) a Gymnázium, Nový Bydžov, 

Komenského 77 (IČ: 62 690 221) dnem 1. 7. 2018  

 
 

Protinávrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        6 
Proti:      4 
Zdržel se:     5 

 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
 příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový 

Bydžov, Jana Maláta 1869 jako právního nástupce sloučením zanikající 
příspěvkové organizace Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77, který 
přejímá veškerý její majetek, práva a závazky dnem 1. 7. 2018 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        8 
Proti:      0 
Zdržel se:     7 

 
USNESENÍ VVZ/9/96/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 příspěvkovou organizaci Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77  jako 

právního nástupce sloučením zanikající příspěvkové organizace Vyšší odborná 

škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869, který přejímá 

veškerý její majetek, práva a závazky dnem 1. 7. 2018 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        9 
Proti:      1 
Zdržel se:     5 

 
USNESENÍ VVZ/9/97/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

s účinností od 1. 7. 2018 

 změnu názvu příspěvkové organizace Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 

77 na Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov  

 
 
 

3. Sloučení příspěvkových organizací Gymnázium, střední odborná     škola, střední 
odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice a Střední odborné učiliště,  Lázně 
Bělohrad, Zámecká 478  

 

Členové a hosté výboru diskutovali nad navrhovaným sloučením, které považovali za velmi 
problematické. Členové výboru byli seznámeni s předpokladem nabídky oborů vzdělání 
v nadcházejících letech, např. předpokládanému útlumu oborů vzdělání 63-41-M/02 
Obchodní akademie, 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum, 66-51-H/01 Prodavač, 65-51-H/01 
Kuchař – číšník, 64-41-L/51 Podnikání, 23-56-H/01 Obráběč kovů či převedení oboru vzdělání 
41-51-H/01 Zemědělec – farmář ze Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují. 
 
Ing. Jaroslav Kostelníček a Mgr. Jana Berkovcová předložili protinávrh a nedoporučili sloučení. 
Předsedkyně výboru dala nejdříve hlasovat o protinávrhu. 
 
Protinávrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        6 
Proti:      4 
Zdržel se:     4 

 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh na sloučení příspěvkových organizací Gymnázium, střední odborná škola, střední 
odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice a Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, 
Zámecká 478 

II. nedoporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
 sloučení příspěvkových organizací Gymnázium, střední odborná škola, střední 

odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice (IČ: 60 116 927) a Střední odborné 
učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 (IČ: 00 087 726) dnem 1. 7. 2018  

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:        8 

Proti:      0 
Zdržel se:     6 

 
USNESENÍ VVZ/9/98/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh na sloučení příspěvkových organizací Gymnázium, střední odborná škola, střední 

odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice a Střední odborné učiliště, Lázně 

Bělohrad, Zámecká 478 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 sloučení příspěvkových organizací Gymnázium, střední odborná škola, střední 

odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice (IČ: 60 116 927) a Střední odborné 

učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 (IČ: 00 087 726) dnem 1. 7. 2018  

 
 
Protinávrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        6 
Proti:      0 
Zdržel se:     8 

 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
 příspěvkovou organizaci Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné 

učiliště a vyšší odborná škola, Hořice jako právního nástupce sloučením zanikající 
příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478, 
který přejímá veškerý její majetek, práva a závazky dnem 1. 7. 2018 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        7 
Proti:      0 
Zdržel se:     7 

 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
 příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 

jako právního nástupce sloučením zanikající příspěvkové organizace 
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná 
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škola, Hořice, který přejímá veškerý její majetek, práva a závazky dnem 1. 7. 
2018 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:       13 
Proti:      0 
Zdržel se:     1 

 
USNESENÍ VVZ/9/99/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

s účinností od 1. 7. 2018 
 změnu názvu nástupnické příspěvkové organizace na Zemědělská akademie 

Hořice – gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší 

odborná škola 

 

 

 

4. Sloučení příspěvkových organizací Střední škola oděvní, služeb 
a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197, Střední škola propagační tvorby 
a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 a Střední průmyslová škola, Hronov, 
Hostovského 910 

 

Členové a hosté výboru diskutovali nad navrhovaným sloučením. Členové výboru byli 
seznámeni s předpokladem nabídky oborů v nadcházejících letech, např. útlumem oborů 
vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 64-41-L/51 
Podnikání (v denní i dálkové formě), 66-51-H/01 Prodavač. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:       11 
Proti:      0 
Zdržel se:     4 

 
USNESENÍ VVZ/9/100/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh na sloučení příspěvkových organizací  Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, 

Červený Kostelec, 17. listopadu 1197, Střední škola propagační tvorby a polygrafie, 

Velké Poříčí, Náchodská 285 a Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 
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II. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 sloučení příspěvkových organizací Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, 

Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 (IČ: 00 653 705), Střední škola propagační 

tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 (IČ: 13 584 898) a Střední 

průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 (IČ: 14 450 356) dnem 1. 7. 2018  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:       11 
Proti:      0 
Zdržel se:     4 

 
USNESENÍ VVZ/9/101/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 

910  jako právního nástupce sloučením zanikajících dvou 

příspěvkových  organizací, tj. Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky, Červený 

Kostelec, 17. listopadu 1197 a Střední školy propagační tvorby a polygrafie, 

Velké Poříčí, Náchodská 285, který přejímá veškerý jejich majetek, práva 

a závazky dnem 1. 7. 2018 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:       11 
Proti:      0 
Zdržel se:     4 

 
USNESENÍ VVZ/9/102/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

s účinností od 1. 7. 2018 
 změnu názvu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Hronov, 

Hostovského 910  na Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická  
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5. Sloučení příspěvkových organizací Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 
a Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, 
Náchod, Pražská 931 

 
Členové výboru diskutovali nad navrhovaným sloučením, které považovali za sporné. Členové 
výboru byli seznámeni s předpokladem nabídky oborů vzdělání v nadcházejících letech, např. 
útlumem oborů vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, 78-42-M/01 Technické lyceum 
či zrušením vyšší odborné školy, která v současné době nemá žádné aktivní akreditované 
vzdělávací programy; dále pak s předpokladem zúžení nabídky na 1 třídu v prvním ročníku 
u oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie a 36-47-M/01 Stavebnictví. 
 
S ohledem na výše uvedené záměry však RNDr. Věra Svatošová vyjádřila své obavy nad 
počtem žáků nástupnické organizace. V současné době se počet žáků obou příspěvkových 
organizací pohybuje kolem 380 žáků, nicméně v důsledku navrhovaných změn by mohlo dojít 
k výraznému poklesu žáků (až pod 300 žáků) s následným negativním dopadem na 
ekonomickou stabilitu.   
 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        8 
Proti:      0 
Zdržel se:     6 

 
USNESENÍ VVZ/9/103/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh na sloučení příspěvkových organizací Vyšší odborná škola stavební a Střední 

průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 a Obchodní 

akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 sloučení příspěvkových organizací Vyšší odborná škola stavební a Střední 

průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 (IČ:48 623 

717) a Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 (IČ: 48 623 661) 

dnem 1. 7. 2018  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        7 
Proti:      0 
Zdržel se:     7 
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Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
 příspěvkovou organizaci Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 

jako právního nástupce sloučením zanikající příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, 
Náchod, Pražská 931, který přejímá veškerý její majetek, práva a závazky dnem 
1. 7. 2018 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        3 
Proti:      2 
Zdržel se:     9 

 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
 příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová 

škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 jako právního nástupce 
sloučením zanikající příspěvkové organizace Obchodní akademie, Náchod, 
Denisovo nábřeží 673, který přejímá veškerý její majetek, práva a závazky dnem 
1. 7. 2018 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      10 
Proti:      0 
Zdržel se:     5 

 
USNESENÍ VVZ/9/104/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

s účinností od 1. 7. 2018 
 změnu názvu nástupnické příspěvkové organizace na Obchodní akademie 

a Střední průmyslová škola stavební, Náchod   
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6. Sloučení příspěvkových organizací Střední průmyslová škola, střední odborná škola a 
střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují,  
Školní 1377 a Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují  

 
Členové výboru označili tento návrh jako velmi sporný. Byli seznámeni s předpokladem 
nabídky oborů v nadcházejících letech, např. se záměrem převést obor vzdělání 41-51-H/01 
Zemědělec – farmář ze Střední školy a Základní školy Nové Město nad Metují pod Zemědělskou 
akademii Hořice či zrušit obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, 29-54-H/01 
Cukrář, 33-56-H/01 Truhlář, 65-41-L/01 Gastronomie, 65- 1-H/01 Kuchař – číšník, 69-51-H/01 
Kadeřník, 78-42-M/01 Technické lyceum, 64-41-L/51 Podnikání (nástavba v denní formě) 
na Střední průmyslové škole, střední odborné škole a středním odborném učilišti, Nové Město 
nad Metují, Školní 1377.  
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      10 
Proti:      0 
Zdržel se:     5 

 
USNESENÍ VVZ/9/105/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh na sloučení příspěvkových organizací  Střední průmyslová škola, střední odborná 

škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 a Střední škola 

a Základní škola, Nové Město nad Metují 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 sloučení příspěvkových organizací Střední průmyslová škola, střední odborná 

škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 

(IČ: 14 450 453) a Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

(IČ: 48 623 725)  dnem 1. 1. 2018 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      10 
Proti:      0 
Zdržel se:     5 

 
USNESENÍ VVZ/9/106/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 příspěvkovou organizaci Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

jako právního nástupce sloučením zanikající příspěvkové organizace Střední 

průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město 
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nad Metují, Školní 1377, který přejímá veškerý její majetek, práva a závazky 

dnem 1. 1. 2018 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:       10 
Proti:       0 
Zdržel se:      4 

 
 
USNESENÍ VVZ/9/107/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

s účinností od 1. 1. 2018  

 změnu názvu příspěvkové organizace Střední škola a Základní škola, Nové Město 

nad Metují na Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové 

Město nad Metují  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      10 
Proti:      0 
Zdržel se:     4 

 
USNESENÍ VVZ/9/108/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Střední škola 

a Základní škola, Nové Město nad Metují 

 

 
 
7. Sloučení příspěvkových organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Trutnov, Volanovská 243 a Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad 
Metují  
 

Členové výboru diskutovali nad návrhem sloučení, regionálními aspekty a dopravní 
obslužností. Byli seznámeni se záměrem podpořit výuku oborů oborové skupiny 
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus v Teplicích nad Metují či zrušit obory vzdělání jako 
např. 37-42-M/01 Logistické a finanční služby, 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu 
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a přepravy či snížit počty žáků v oborech vzdělání 65-41-L/51 Gastronomie a 65-51-H/01 
Kuchař – číšník. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        9 
Proti:      0 
Zdržel se:     4 

 
USNESENÍ VVZ/9/109/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh na sloučení příspěvkových organizací Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště, Trutnov, Volanovská 243 a Střední škola hotelnictví a společného stravování, 

Teplice nad Metují 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 sloučení příspěvkových organizací Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště, Trutnov, Volanovská 243 (IČ: 00 529 681) a Střední škola hotelnictví 

a společného stravování, Teplice nad Metují (IČ: 15 046 249) dnem 1. 7. 2018 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        9 
Proti:      0 
Zdržel se:     4 

 
USNESENÍ VVZ/9/110/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 příspěvkovou organizaci Střední škola hotelnictví a společného stravování, 

Teplice nad Metují  bude právním nástupcem sloučením zanikající příspěvkové 

organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, 

Volanovská 243, který přejímá veškerý její majetek, práva a závazky dnem 

1. 7. 2018 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        9 
Proti:      0 
Zdržel se:     4 
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USNESENÍ VVZ/9/111/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

s účinností od 1. 7. 2018 

 změnu názvu příspěvkové organizace  Střední škola hotelnictví a společného 

stravování, Teplice nad Metují na Střední škola gastronomie a služeb  

 

 

8. Sloučení příspěvkových organizací Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158 
a Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 
303 
 

Členové výboru byli seznámeni s požadavkem na utlumení, resp. snížení nabídky na 1 třídu 
v prvním ročníku u oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie. 
 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        8 
Proti:      0 
Zdržel se:     6 

 
USNESENÍ VVZ/9/112/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh na sloučení příspěvkových organizací Obchodní akademie, Trutnov, Malé  

náměstí 158 a Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, 

Procházkova 303 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 sloučení příspěvkových organizací Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 

158 (IČ: 60 153 334) a Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická 

škola, Trutnov, Procházkova 303 (IČ: 13 582 968) dnem 1. 7. 2018 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        8 
Proti:      0 
Zdržel se:     6 
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USNESENÍ VVZ/9/113/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 

zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 bude právním nástupcem 

sloučením zanikající příspěvkové organizace Obchodní akademie, Trutnov, Malé 

náměstí 158, který přejímá veškerý její majetek, práva a závazky dnem 1. 7. 2018 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        8 
Proti:      0 
Zdržel se:     6 

 
USNESENÍ VVZ/9/114/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

s účinností od 1. 7. 2018 

 změnu názvu příspěvkové organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 

zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303  na Vyšší odborná škola 

zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov  

 
 
 

9. Sloučení příspěvkových organizací Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 
a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265   

 
Členové výboru se většinově shodli na zachování výuky oborů ve Vrchlabí i v Nové Pace. Byli 
seznámeni se záměrem podpořit ve Vrchlabí vzdělávání v oblasti strojírenství a nadále rozvíjet 
spolupráci se ŠKODA AUTO a. s. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        9 
Proti:      0 
Zdržel se:     4 
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USNESENÍ VVZ/9/115/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh na sloučení příspěvkových organizací Integrovaná střední škola, Nová Paka, 

Kumburská 846 a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 

265 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 sloučení příspěvkových organizací  Integrovaná střední škola, Nová Paka, 

Kumburská 846 (IČ: 15 055 663) a Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 (IČ: 65 715 284) dnem 1. 7. 2018 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        9 
Proti:      0 
Zdržel se:     4 

 
USNESENÍ VVZ/9/116/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Vrchlabí, Krkonošská 265 bude právním nástupcem sloučením zanikající 

příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846, 

který přejímá veškerý její majetek, práva a závazky  dnem 1. 7. 2018 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        9 
Proti:      1 
Zdržel se:     3 

 
USNESENÍ VVZ/9/117/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

s účinností od 1. 7. 2018 

 změnu názvu příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 na Střední škola strojírenská 

a elektrotechnická  
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10. Sloučení příspěvkových organizací Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, 
Horská 309 a Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 
 

Členové výboru byli seznámeni se záměrem zachovat obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium 
- 4leté a 79-41-K/81 Gymnázium - 8leté ve Vrchlabí; obory vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium     
- 8leté a 75-41-M/01 Sociální činnost v Hostinném; dále pak podpořit zápis nového oboru 
vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel do rejstříku škol a školských zařízení rovněž v Hostinném. 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        9 
Proti:      0 
Zdržel se:     4 

 
USNESENÍ VVZ/9/118/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh na sloučení příspěvkových organizací  Gymnázium a Střední odborná škola, 

Hostinné, Horská 309 a Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 sloučení příspěvkových organizací Gymnázium a Střední odborná škola, 

Hostinné, Horská 309 (IČ:60 153 326) a Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 

(IČ: 60 153 245) dnem 1. 7. 2018 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        9 
Proti:      0 
Zdržel se:     4 

 
USNESENÍ VVZ/9/119/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 příspěvkovou organizaci Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 bude právním 

nástupcem sloučením zanikající příspěvkové organizace Gymnázium a Střední 

odborná škola, Hostinné, Horská 309, který přejímá veškerý její majetek, práva 

a závazky   dnem 1. 7. 2018 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        9 
Proti:      0 
Zdržel se:     4 
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USNESENÍ VVZ/9/120/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

s účinností od 1. 7. 2018 

 změnu názvu příspěvkové organizace Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 

na Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola 

 

 

K bodu 5 

Různé, diskuze, závěr 
 
 
Předsedkyně výboru vyzvala členy k dalším podnětům k diskuzi. 
 
Další podněty ze stany členů výboru nevzešly. 
 
Všechny body programu byly vyčerpány.  
 
 
Předsedkyně výboru upozornila členy na další, v pořadí již desáté, jednání výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost, které se bude konat v pondělí dne 18. 12. 2017 od 13:00 hodin 
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, v zasedací místnosti Karla Poláčka               
9-1.905.   
 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast.  
 
Deváté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno v 17:15 hodin 
dne 13. 11. 2017. 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………….. 
Mgr. Edita Vaňková       Ing. Jaroslav Kostelníček 
předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
Dne 15. 11. 2017 zapsala:  Jindra Smejkalová 


