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Z á p i s 
 

z 10. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18. prosince 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, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Jan Grulich, 

Mgr. Petr Hamáček, Petra Horváthová, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra 
Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, JUDr. Dita Vávrová, 
Mgr. Petr Vojtěch, Mgr. Petr Vysuček 

Omluveni:      Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jaroslav Kostelníček 
Nepřítomni:   
Tajemnice:     Mgr. Jindřiška Smejkalová 
 
Přizváni: Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Naděžda Pozlerová, 

Ing. Václav Jarkovský, Mgr. Svatava Odlová, Ing. Markéta Cermanová, Mgr. Eva 
Kastnerová, Mgr. Jitka Kubištová 

 
 
 
Program: 
 

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

účasti hostů na jednání 

2. Schválení výroční zprávy o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za rok 

2017 

3. Návrhy termínů zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2018 

4. Návrhy témat pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2018 

5. Návrhy na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení  

6. Poskytnutí dotací na individuální účel 

7. Různé, diskuze, závěr 
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K bodu 1 

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

účasti hostů na jednání  

 
Předsedkyně výboru, Mgr. Edita Vaňková, zahájila 10. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve 13:07 hodin a následně jej celé 
řídila. Přivítala přítomné a konstatovala, že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno 
bylo  12 členů výboru. 
 
Předsedkyně seznámila členy výboru s programem jednání a vyzvala členy k dalšímu 
případnému doplnění programu. Nebyl podán další návrh na doplnění programu. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:    12 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 
USNESENÍ VVZ/10/121/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

schvaluje 

 program jednání dle předloženého návrhu 

 
 
 
Předsedkyně výboru se dotázala na dobrovolníka/dobrovolnici jako ověřovatele/ověřovatelku 
zápisu. Dobrovolně se přihlásila Mgr. Táňa Šormová. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:      12 

Proti:     0 
Zdržel se:    0 

 
USNESENÍ VVZ/10/122/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Táňu Šormovou jako ověřovatelku zápisu  

 
 
 
Následně dala předsedkyně výboru hlasovat o přizvání Mgr. Petra Kamenického, referenta 
oddělení regionálního rozvoje, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, KÚ, 
k projednávání bodu č. 6 Poskytnutí dotací na individuální účel. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:      12 

Proti:     0 
Zdržel se:    0 

 
USNESENÍ VVZ/10/123/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 6 Poskytnutí dotací na individuální účel 

 Mgr. Petra Kamenického – referenta oddělení regionálního rozvoje, odboru 
regionálního rozvoje, grantů a dotací, KÚ 

 
 
 
K bodu 2 

Schválení výroční zprávy o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za rok 

2017 

 

Členům výboru byl zaslán návrh výroční zprávy o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost za rok 2017 v elektronické podobě. Předsedkyně vyzvala přítomné 
k případnému doplnění výroční zprávy o činnosti. Návrhy na doplnění či úpravy nebyly 
vzneseny, následně bylo hlasováno o schválení výroční zprávy. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:      12 

Proti:     0 
Zdržel se:    0 

 
USNESENÍ VVZ/10/124/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  
výroční zprávu o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2017 

II. schvaluje  
výroční zprávu o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2017 

 
 
 
K bodu 3 

Návrhy termínů zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2018 

 

Členům výboru byly zaslány návrhy termínů jednání výboru pro rok 2018 v elektronické 
podobě. Vzhledem k zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 23. 4. 2018 bylo 
navrženo posunout termín jednání výboru na středu 25. 4. 2018. 
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Následně bylo hlasováno o níže uvedených termínech zasedání výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2018:  

VÝBOR pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

TERMÍNY pro rok 2018 Den v týdnu a čas zahájení 

08. 01. 2018 pondělí od 13:00 hodin 

12. 02. 2018 pondělí od 13:00 hodin 

05. 03. 2018 pondělí od 13:00 hodin 

25. 04. 2018 středa od 13:00 hodin 

28. 05. 2018 pondělí od 13:00 hodin 

25. 06. 2018 pondělí od 13:00 hodin 

20. 08. 2018 pondělí od 13:00 hodin 

01. 10. 2018 pondělí od 13:00 hodin 

12. 11. 2018 pondělí od 13:00 hodin 

17. 12. 2018 pondělí od 13:00 hodin 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:      12 

Proti:     0 
Zdržel se:    0 

 
USNESENÍ VVZ/10/125/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  
návrhy termínů zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2018 

II. schvaluje  
návrhy termínů zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2018: 

08. 01. 2018 pondělí od 13:00 hodin 
12. 02. 2018 pondělí od 13:00 hodin 
05. 03. 2018 pondělí od 13:00 hodin 
25. 04. 2018 středa   od 13:00 hodin 
28. 05. 2018 pondělí od 13:00 hodin 
25. 06. 2018 pondělí od 13:00 hodin 
20. 08. 2018 pondělí od 13:00 hodin 
01. 10. 2018 pondělí od 13:00 hodin 
12. 11. 2018 pondělí od 13:00 hodin 
17. 12. 2018 pondělí od 13:00 hodin 
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K bodu 4 

Návrhy témat pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2018 

 

Členům výboru byl v elektronické podobě zaslán návrh témat k projednání v roce 2018. 

Předsedkyně vyzvala přítomné k jeho případnému doplnění. Návrhy na doplnění či úpravy 

nebyly vzneseny, následně bylo hlasováno o schválení návrhů témat pro jednání výboru na rok 

2018. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:      12 

Proti:     0 
Zdržel se:    0 

USNESENÍ VVZ/10/126/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  
návrhy témat pro jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2018 

II. schvaluje  
návrhy témat pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Královéhradeckého kraje pro rok 2018: 
 

 Aktuální informace o/ze školství Královéhradeckého kraje 

 Návrhy optimalizace krajské sítě škol 

 Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení 

 Informace o středních školách zřizovaných KHK 

 Informace o podpůrném systému finanční podpory žákům vybraných oborů 
poskytujících střední vzdělání s výučním listem 

 Informace o školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Informace o dětských domovech zřizovaných Královéhradeckým krajem 

 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji 
za školní rok 2016/2017 

 

 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji  

 Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém 
kraji  

 Dotační programy  
 

 Informace o rozpisu rozpočtu dotace na přímé neinvestiční výdaje na rok 2018 
v působnosti Královéhradeckého kraje 

 Informace o přípravě rozpočtu (odvětví školství) na rok 2019 
 

 Vývoj na trhu práce v KHK, problematika nezaměstnanosti v Královéhradeckém 
kraji 
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 Informace o systému pedagogicko-psychologického poradenství 
v Královéhradeckém kraji 

 Informace o činnosti Královéhradeckého inspektorátu České školní inspekce 
 

 

 

 

K bodu 5 

Návrhy na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení  

 

Členové výboru obdrželi podklady v elektronické podobě. Předsedkyně výboru vyzvala paní 

Naděždu Pozlerovou, aby představila jednotlivé návrhy na zápisy změn v rejstříku škol 

a školských zařízení. 

Před zahájením jednání výboru obdrželi všichni členové aktuální přehled o počtech žáků 

v jednotlivých ročních podle oborů vzdělání v dotčených školách. Červeně byly označeny 

obory navrhované k výmazu z rejstříku škol a školských zařízení a tyto budou zapsány jako 

obory dobíhající. Zeleně byly označeny obory, u kterých je navrhována změna v počtu žáků. 

Členové výboru byli upozorněni, že v případě sloučení příspěvkových organizací bude 

zachováno IZO střední školy nástupnické organizace a pod tuto střední školu budou přesunuty 

obory a místa poskytovaného vzdělávání druhé školy; v případě splynutí bude ze strany MŠMT 

zachováno z důvodu výkaznictví IZO jedné střední školy. Oproti návrhům předloženým na 

předchozím výboru došlo v důsledku dalších jednání k menším úpravám. Paní Pozlerová 

shrnula veškeré návrhy na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 7. 

2018 vyplývající z navrhovaných sloučení či splynutí příspěvkových organizací odsouhlasených 

na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 4. 12. 2017; jednalo se především 

o výmazy oborů vzdělání, snížení/zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v dotčených 

oborech vzdělání, přesuny oborů vzdělání mezi středními školami a zápisy nových oborů 

vzdělání.  

 

 

Konkrétně jde o tyto návrhy na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností   

od 1. 7. 2018: 

 

Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 

 výmaz oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

 výmaz oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (nástavba) /přesun části kapacity – 10 
žáků/ 

 výmaz oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (nástavba v dálkové formě) 

 výmaz oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník  
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 

 výmaz oboru vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví 
 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník 

z 222 žáků na 204 a v 1. roč. ze 74 žáků na 68 
 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač ze 315 

žáků na 102 a v 1. roč. ze 102 žáků na 34 
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 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické 
služby z 240 žáků na 136 a v 1. roč. ze 60 žáků na 34 

 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník ze 312 
žáků na 204 a v 1. roč. ze 102 žáků na 68 

 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 64-41-L/01 Podnikání ze 68 žáků 

na 78 

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

 výmaz oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie 
 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika                

a podnikání z 240 žáků na 136 
 
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice 

 výmaz oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie 

 výmaz oboru vzdělání 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 

 výmaz oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač  
Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 

 výmaz oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník 

 výmaz oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (nástavba) 
 převedení oboru vzdělání 36-67-H/01 Zedník s nejvyšším povoleným počtem 75 žáků 

a v 1. roč. 25 žáků pod Střední školu řemesel a Základní školu, Hořice; ve stávající škole 
zapsat v rejstříku škol a  školských zařízení jako obor dobíhající 

 převedení oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec - farmář s nejvyšším povoleným 
počtem 69 žáků a v 1. roč. 34 žáků ze Střední školy a Základní školy, Nové Město 
nad Metují 

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

 výmaz oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

 výmaz oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

 výmaz oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (nástavba) 

 výmaz oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (nástavba v dálkové formě) 
Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 

 výmaz oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač 
 
 
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 

o zápis oboru vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač s nejvyšším povoleným počtem 
136 žáků a v 1. roč. 34 žáků 

  
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, 
Pražská 931 

 výmaz oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum 

 výmaz vyšší odborné školy (nejsou akreditovány žádné vzdělávací programy) 
Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 

 výmaz oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie 
 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní 

akademie ze 342 žáků na 136 a v 1. roč. z 86 žáků na 34 
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Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad 
Metují, Školní 1377 

 výmaz oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie 

 výmaz oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

 výmaz oboru vzdělání 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

 výmaz oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 výmaz oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář 

 výmaz oboru vzdělání 33-56-H/01 Truhlář 

 výmaz oboru vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie 

 výmaz oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník 

 výmaz oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum 

 výmaz oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (nástavba) 
 
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

 převedení oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec - farmář s nejvyšším povoleným 
počtem 69 žáků a v 1.  roč. 34 žáků pod Zemědělskou akademii Hořice - střední škola 
a vyšší odborná škola 

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

 výmaz oboru vzdělání 37-42-M/01 Logistické a finanční služby 

  výmaz oboru vzdělání 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy 
 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník 

ze 180 žáků na 204 a v 1. roč. ze 60 žáků na 68 
 Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují 

 výmaz oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník /přesun části kapacity – 24 žáků/ 

  výmaz oboru vzdělání 65-41-L/51 Gastronomie (nástavba)  
  
Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158 

 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní 
akademie z 270 žáků na 136 a v 1. roč. ze 75 žáků na 34 

  
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 

 výmaz oboru vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika 
 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik 

elektrotechnik z 240 žáků na 136 a v 1. roč. ze 60 žáků na 34 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 

 výmaz oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství 

 výmaz oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství (dálková forma) 

 výmaz oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství (večerní forma) 

 výmaz oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství (kombinovaná forma) 

 výmaz oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník 

 výmaz oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník (kombinovaná forma) 

 výmaz oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač 

 výmaz oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač (kombinovaná forma) 
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Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 
o zápis oboru vzdělání  53-41-H/01 Ošetřovatel s nejvyšším povoleným počtem 102 žáků 

a v 1. roč. 34 žáků 
 
 
Diskutující: 
Mgr. Edita Vaňková, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Robert 
Novák, RNDr. Věra, Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Petr Vojtěch, 
Mgr. Petr Vysuček 
Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Václav Jarkovský 
 
 
Nejvíce diskutovanými návrhy byly: 
Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 

 výmaz oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie 
 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní 

akademie ze 342 žáků na 136 a v 1. roč. z 86 žáků na 34. 
 
RNDr. Věra Svatošová vyjádřila obavy a nepochopení pro výmaz oboru vzdělání 18-20-M/01 
Informační technologie, který je zaměřen na IT odborníky především v administrativní oblasti  
(nikoliv technické) a zároveň se snížením nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 
63-41-M/02 Obchodní akademie ze 342 žáků na 136 a v 1. roč. z 86 žáků na 34, neboť zájem 
o tento obor trvá a snížení kapacity pouze usnadní přijímání žáků v daném oboru 
do konkurenční místní soukromé školy, která předmětný obor vzdělání nabízí. Zachování 
oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků 
považuje za přijatelné.  
 
Mgr. Táňa Šormová podpořila důležitost zachování oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační 
technologie v dané lokalitě, která je svou dojezdovou vzdáleností dostupná nejen pro žáky 
z Náchodska, ale také z Broumovska a Teplicka (Teplice nad Metují). 
Mgr. Táňa Šormová vznesla protinávrh na zachování oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační 
technologie s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává 
Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673. O protinávrhu bylo po ukončení diskuze 
hlasováno. 
 
Mgr. Libuše Friedlová spolu s RNDr. Věrou Svatošovou upozornily na nutnost 
a problematičnost zajištění kvalitních pedagogických pracovníků (odborníků a specialistů) 
v případě navrhované úpravy oborů vzdělání, tj. výmazu oboru vzdělání 18-20-M/01 
Informační technologie a  snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání                    
63-41-M/02 Obchodní akademie ze 342 žáků na 136 a v 1. roč. z 86 žáků na 34. 
 
PhDr. Michal Vávra se vyjádřil ke školám poskytujícím vzdělávání na Vrchlabsku v souvislosti 
s plánovanými návrhy na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení. Vrchlabsko se pro 
futuro bude soustředit na rozvoj strojírenství a automotive a s tím související spolupráci 
s firmou ŠKODA AUTO a. s.; do nabídky vzdělávání bude zařazen obor mechatronik, který 
v sobě propojuje strojírenství a elektrotechniku. 
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V návaznosti na výše uvedené byla diskutována také technická orientace, resp. automotive, 
v Rychnově nad Kněžnou a jeho okolí a s tím související absence službových oborů v tomto 
územním regionu. 
 
Na výboru rovněž zaznělo, že není vhodné soustředit se jednostranně a výhradně na podporu 
technických oborů, které jsou v současné době vyžadovány trhem práce, neboť toto by mohlo 
v následujících letech zapříčinit nedostatek kvalitních pracovních sil v oblasti služeb. 
 
Ze strany odboru školství byla zdůrazněna potřeba přijímat do prvních ročníků maturitních 
oborů uchazeče se studijními předpoklady, s čímž souvisí postupné snižování počtu 
přijímaných žáků ke střednímu vzdělávání s maturitní zkouškou a navyšování počtu 
přijímaných žáků ke střednímu vzdělávání s výučním listem. Rovněž bylo řečeno, že není 
možné zachovávat oborovou strukturu v regionech, resp. zachovávat problematické obory 
vzdělání v regionech, není-li to efektivní a účelné. 
 
Paní náměstkyně, Mgr. Martina Berdychová, přislíbila přednést na jednání Rady 
Královéhradeckého kraje připomínku Mgr. Táni Šormové ohledně oborové nabídky ve Vyšší 
odborné škole a Střední průmyslové škole, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166.  
 
 
Protinávrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:       8 

Proti:     0 
Zdržel se:    5 

 
USNESENÍ VVZ/10/127/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje zachovat obor vzdělání 18-20-M/01 Informační 
technologie s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků ve střední škole, jejíž činnost 
vykonává Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 s účinností od 1. 7. 2018 

 
 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:       9 

Proti:     0 
Zdržel se:    4 

 
USNESENÍ VVZ/10/90/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 návrhy na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 7. 2018: 
 
Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 

 výmaz oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

 výmaz oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (nástavba) 
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 výmaz oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (nástavba v dálkové formě) 

 výmaz oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník  
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 

 výmaz oboru vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví 
 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - 

číšník z 222 žáků na 204 a v 1. roč. ze 74 žáků na 68 
 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač 

ze 315 žáků na 102 a v 1. roč. ze 102 žáků na 34 
 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 69-41-L/01 

Kosmetické služby z 240 žáků na 136 a v 1. roč. ze 60 žáků na 34 
 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník 

ze 312 žáků na 204 a v 1. roč. ze 102 žáků na 68 
 

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

 výmaz oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie 
 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 63-41-M/01 

Ekonomika a podnikání z 240 žáků na 136 
 
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, 
Hořice 

 výmaz oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie 

 výmaz oboru vzdělání 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 

 výmaz oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač  
Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 

 výmaz oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník 

 výmaz oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (nástavba) 
 převedení oboru vzdělání 36-67-H/01 Zedník s nejvyšším povoleným počtem 75 

žáků a v 1. roč. 25 žáků pod Střední školu řemesel a Základní školu, Hořice; 
ve stávající škole zapsat v rejstříku škol a  školských zařízení jako obor dobíhající 

 převedení oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec - farmář s nejvyšším 
povoleným počtem 69 žáků a v 1. roč. 34 žáků ze Střední školy a Základní školy, 
Nové Město nad Metují 

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

 výmaz oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

 výmaz oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

 výmaz oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (nástavba) 

 výmaz oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (nástavba v dálkové formě) 
Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 

 výmaz oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač 
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 

o zápis oboru vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač s nejvyšším povoleným 
počtem 136 žáků a v 1. roč. 34 žáků 

  
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, 
Náchod, Pražská 931 

 výmaz oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum 
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 výmaz vyšší odborné školy (nejsou akreditovány žádné vzdělávací programy) 
Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 

 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní 
akademie ze 342 žáků na 136 a v 1. roč. z 86 žáků na 34 

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

 výmaz oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie 

 výmaz oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

 výmaz oboru vzdělání 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

 výmaz oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 výmaz oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář 

 výmaz oboru vzdělání 33-56-H/01 Truhlář 

 výmaz oboru vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie 

 výmaz oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník 

 výmaz oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum 

 výmaz oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (nástavba) 
 
 
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

 převedení oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec - farmář s nejvyšším 
povoleným počtem 69 žáků a v 1.  roč. 34 žáků pod Zemědělskou akademii 
Hořice - střední škola a vyšší odborná škola 

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

 výmaz oboru vzdělání 37-42-M/01 Logistické a finanční služby 

  výmaz oboru vzdělání 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy 
 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - 

číšník ze 180 žáků na 204 a v 1. roč. ze 60 žáků na 68 
 Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují 

 výmaz oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník (přesun části kapacity – 24 
žáků) 

  výmaz oboru vzdělání 65-41-L/51 Gastronomie (nástavba)  
  
Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158 

 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní 
akademie z 270 žáků na 136 a v 1. roč. ze 75 žáků na 34 

  
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 

 výmaz oboru vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika 
 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik 

elektrotechnik z 240 žáků na 136 a v 1. roč. ze 60 žáků na 34 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 

 výmaz oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství 

 výmaz oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství (dálková forma) 

 výmaz oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství (večerní forma) 
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 výmaz oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství (kombinovaná forma) 

 výmaz oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník 

 výmaz oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník (kombinovaná forma) 

 výmaz oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač 

 výmaz oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač (kombinovaná forma) 
  
Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 

o zápis oboru vzdělání  53-41-H/01 Ošetřovatel s nejvyšším povoleným počtem 
102 žáků a v 1. roč. 34 žáků 

 
 

 

  

K bodu 6 

Poskytnutí dotací na individuální účel 

 
Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podklady k jednotlivým žádostem. 
Mgr. Petr Kamenický, který je zodpovědný za předložení níže uvedených žádostí se 
ze zdravotních důvodů nemohl dostavit na jednání výboru. 
 
Diskutující:  
Mgr. Edita Vaňková, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, 
Mgr. Robert Novák 
Mgr. Martina Berdychová 
 
Členové výboru, především výše jmenovaní, diskutovali nad níže uvedenými žádostmi 
a možnostmi členů výboru při posuzování a rozhodování o podpoře předkládaných žádostí 
o poskytnutí individuálních dotací. Členové výboru dospěli k závěru, že je pro ně velmi obtížné 
rozhodovat o jednotlivých žádostech, nemají-li dostatečné informace k jednotlivým žádostem, 
především co do prokázání mimořádnosti účelu, ani objemu finančních prostředků kraje 
alokovaných na žádosti tohoto typu. 
 
 

žadatel projekt účel požadavek 
stanovisko 
odboru RG 

Biskupské gymnázium 
Bohuslava Balbína 
a Základní škola 
a mateřská škola Jana 
Pavla II.  Hradec Králové 

Oprava učebny ICT 
výměna značně zastaralých PC 
stanic a jejich příslušenství (vč. 
sluchátek, klávesnic a podobně) 

200 000 Kč 

pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační 
program 

město Police nad Metují 
Stavební úpravy a přístavba 
ZUŠ v Polici nad Metují 
č. p. 108 - 3. etapa 

V rámci 3. etapy je naplánováno 
provedení nástavby nad 
budoucím přízemním v severní 
části přístavby budovy. 
Do nástavby bude umístěna 
učebna zvukové tvorby a sklad 
v 2. NP a učebna houslí a sklad 
ve 3. NP.  

1 700 000 Kč 

pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační 
program 
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Základní škola a Mateřská 
škola Synkov - Slemeno 

Modernizace počítačového 
vybavení pro žáky ZŠ             
Synkov Slemeno 

nákup šesti repasovaných 
přenosných počítačů pro žáky 
ZŠ 

43 200 Kč 

pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační 
program 

 
V návaznosti na podnět Mgr. Roberta Nováka dala předsedkyně hlasovat o neschválení 
poskytnutí dotací na individuální účely z důvodu nedostatečné prokazatelnosti mimořádného 
účelu u všech 3 žádostí. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:      13 

Proti:     0 
Zdržel se:    0 

 
USNESENÍ VVZ/10/129/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje neschválit poskytnutí účelových dotací 
na individuální účely z důvodu chybějícího mimořádného účelu, a to u níže uvedených 
projektů: 

 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana 

Pavla II.  HK  -  projekt „Oprava učebny ICT“ 

 město Police nad Metují – projekt „Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici 

nad Metují č. p. 108 - 3. etapa“ 

 Základní škola a Mateřská škola Synkov – Slemeno – projekt „Modernizace 

počítačového vybavení pro žáky ZŠ Synkov Slemeno“. 

 
 
 
K bodu 7 

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 poděkovala všem členům za skvělou účast na jednáních v roce 2017, popřála jim 
krásné vánoční svátky a úspěšný nový rok.  
 
Upozornila členy na další, v pořadí již jedenácté, jednání výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost, které se bude konat v pondělí dne 8. 1. 201 od 13:00 hodin v budově 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-1.905.   
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Desáté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno v 14:35 hodin 
dne 18. 12. 2017. 
 
 
 
 
 
 

………………………………………     ……………………………………….. 
Mgr. Edita Vaňková       Mgr. Táňa Šormová 
předsedkyně výboru       ověřovatelka zápisu 

 
 
Dne 19. 12. 2017 zapsala:  Jindra Smejkalová 


