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Zápis

z 40. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

konané dne 24. června 2008 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti P1 118, REGIOCENTRUM 
NOVÝ PIVOVAR. 

Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ - 8

Program:

1. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatelů zápisu a schválení 
účasti  hostů na jednání. 

2. Projednání návrhu mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva KHK. 

3. Předložené projekty do Operačních programů, postup jejich schvalování a financování 
4. Sloučení dvou škol v Hradci Králové, a to Střední odborné školy a Středního odborného 

učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 se Střední odbornou školou a Středním odborným 
učilištěm, Hradec Králové, Vocelova 1338.

5. Změna v realizaci projektu v oblasti vzdělávání
6. Dodatečné žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení
7. Rejstřík škol a školských zařízení (projednání žádostí o změnu od 1. 9. 2009)
8. Informace o zahájení přípravy rozpočtu KHK pro rok 2009
9. Aktuální informace z programů EU a FM EHP / Norska
10. Schválení termínů jednání VVVZ pro druhé pololetí 2008
11. Různé, usnesení, závěr.

Jednání zahájil a řídil Mgr. Petr Kmoch předseda výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Ověřovatelem zápisu byli určeni: Mgr. Táňa Šormová a Bc. Karel Klíma

K bodu 1.
Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatelů zápisu a schválení účasti  
hostů na jednání. 

Mgr. Petr Kmoch  předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost přivítal všechny 
přítomné. Jednomyslně byl schválen program 40. jednání VVVZ a jednomyslně byla schválena také 
účast hostů na jednání: Ing. Václava Jarkovského, Ing. Tomáše Hrubého, Naděždy Pozlerové, 

, Ing. Zdeňka Krause

Hlasování pro 7
proti 0
zdržel se 0

USNESENÍ VVZ/40/247/2008
Výbory Královéhradeckého kraje
I. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    program jednání dle předloženého návrhu, účast přizvaných hostů a ověřovatele zápisu, 

Mgr. Táňu Šormovou a Bc. Karla Klímu
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K bodu 2.
Projednání návrhu mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru pro výchovu, vzdělávání a 
zaměstnanost Zastupitelstva KHK. 

Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

USNESENÍ VVZ/40/248/2008
Výbory Královéhradeckého kraje
I. s  c  h  v  a  l  u  j  e  

mimořádné odměny pro občany za práci ve výboru pro výchovu, vzdělávání a 
zaměstnanost Zastupitelstva KHK. 

K bodu 3.
Předložené projekty do Operačních programů, postup jejich schvalování a financování 
Postup schvalování, předkládání a financování projektů do OP řeší proces přípravy a realizace 
individuálních projektů ve vztahu k orgánům kraje a ve vztahu k jejich financování.
V souladu se „Zásadami Královéhradeckého kraje pro přidělování podpor, grantů a dotací na 
programovací období EU 2007-2013“, které byly schváleny Zastupitelstvem KHK usnesením 
č.18/1098/2006 dne 7.12.2006 a v souladu s „Postupem Královéhradeckého kraje při realizaci 
dotačních programů a globálních grantů v letech 2007 – 2013“, který byl schválen následně Radou 
KHK, usnesením č. 2/151/2007 dne 31.1.2007 v návaznosti na přijaté "Zásady“,  je Odbor EZ
hlavním správcem dotačních prostředků KHK (jak EU tak i vlastních).
Samotná realizace individuálních projektů bude probíhat pod řízením věcně příslušného odboru po 
odborné stránce a administrace projektu bude probíhat podle platných pravidel daných 
implementačními dokumenty a při splnění podmínek, za jakých byly finanční prostředky na 
realizaci poskytnuty.
Každý individuální projekt musí mít založený svůj zvláštní projektový účet, přičemž všechny 
finanční operace spojené s projektem musí být realizovány pouze přes tento účet. Správcem účtu je 
odbor KÚ KHK, který je zároveň příkazcem operace.

Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

USNESENÍ VVZ/40/249/2008
Výbory Královéhradeckého kraje

I. b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o předložených projektech do Operačních programů, postup jejich 
schvalování a financování 

K bodu 4.
Sloučení dvou škol v Hradci Králové, a to Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, 
Hradec Králové, Hradební 1029 se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, 
Hradec Králové, Vocelova 1338
     Odbor školství KÚ KHK předložil VVVZ návrh na sloučení výše jmenovaných škol. Návrh 
vychází ze současné situace  v Hradci Králové, z oborové struktury obou škol , především pak 
zbytečné duplicity třech vyučovaných oborů na obou školách.
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Odborová organizace KOVO při SOŠ a SOU Hradební 1029, Hradec Králové doručila 
přímo na jednání výboru výzvu ze dne 23. 6. 2008 ke stažení bodu sloučení výše jmenovaných škol 
z programu jednání. Zpochybňují duplicitu oborů a vyzývají k dohodě mezi školami o spolupráci se 
zachováním jejich vyhraněnosti profesí.

SOŠ a SOU Hradební HK doručila přímo na jednání výboru zápis z jednání Školské rady 
SOŠ a SOU Hradební dne 23. 6. 2008, ve kterém se usnesla takto:
„Školská rada SOŠ a SOU Hradec Králové,  Hradební  1029 ve smyslu Zákona o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 561/2004 Sb § 168 odstavce e) 
vyjadřuje nesouhlas se sloučením SOŠ a SOU Hradební se SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové. 
Konstatuje, že písemný materiál předložený výboru postrádá souhlas ředitelů obou škol, tento 
materiál nebyl předem projednán jako koncepční záměr rozvoje školy školskou radou a ve vztahu 
ke škole přináší zkreslené údaje. Záměr sloučení škol byl již písemně odmítnut vedením školy dne 
12. května 2008.“ 

V následující diskusi zazněly ze strany členů výboru věcné argumenty proti sloučení škol a 
názor, že záměr nebyl dostatečně projednán ani v jedné ze škol. 

Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

USNESENÍ VVZ/40/250/2008
Výbory Královéhradeckého kraje
I. b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou zprávu o sloučení dvou škol v Hradci Králové, a to Střední odborné školy a 
Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 se Střední odbornou 
školou a Středním odborným učilištěm, Hradec Králové, Vocelova 1338 a žádá odbor 
školství KÚ KHK o doplnění materiálu a jeho předložení na jednání VVVZ v září 2008

K bodu 5.
Změna v realizaci projektu v oblasti vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II., Hradec Králové žádá dopisem ze dne 17. 6. 
2008 o povolení změny termínu ukončení projektu realizovaného na základě smlouvy 
SMV200604/PT04. 

Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

USNESENÍ VVZ/40/251/2008
Výbory Královéhradeckého kraje

I. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e
Radě Královéhradeckého kraje schválit požadovanou změnu podle žádosti Základní 
školy a mateřské školy Jana Pavla II., Hradec Králové

K bodu 6.
Dodatečné žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
Ředitel Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Trutnov, Procházkova 
303 požádal od 1. 9. 2008 o:

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu studentů v 1. ročníku u akreditovaného vzdělávacího 
programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra ze 30 na 44
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Ředitelka Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, Pod Koželuhy 100   požádala 
od 1. 9. 2008 o:

1. zvýšení nejvyššího povoleného počtu studentů vyšší odborné školy z 90 na 120
2. snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 1005 na 975
3. zápis akreditovaného vzdělávacího programu 23-41-N/02 Strojírenství s využitím CAD 

a CAM (kombinovaná forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 90 studentů

Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

USNESENÍ VVZ/40/252/2008
Výbory Královéhradeckého kraje

I. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e
Radě Královéhradeckého kraje schválit změny v rejstříku škol a školských zařízení 
s účinností od 1. 9. 2008 podle žádostí Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední 
zdravotnické školy, Trutnov, Procházkova 303 a Vyšší odborné školy a Střední 
průmyslové školy, Jičín, Pod Koželuhy 100

K bodu 7.
Rejstřík škol a školských zařízení (projednání žádostí o změnu od 1. 9. 2009)
s účinností od 1. 9. 2009:
Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647 (dále jen škola)

1. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků  oboru vzdělání 26-47-M/003 Informační technologie –
aplikace osobních počítačů (denní forma vzdělávání)  ze 136 na 272 a v 1. ročníku z 34 na 68

2. Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 26-44-M/001 Automatizační technika 
(denní forma vzdělávání) ze 120 na 48

3. Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 23-41-M/001 Strojírenství (denní forma 
vzdělávání) ze 360 na 272

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 (dále jen 
škola)

1. Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 53-41-M/007 Zdravotnický asistent (denní 
forma vzdělávání) z 280 na 272

2. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum 
(denní forma vzdělávání) z 236 na 272

3. Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 53-41-M/007 Zdravotnický asistent 
(dálková forma vzdělávání) ze 150 na 30

4. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu studentů akreditovaného vzdělávacího programu 53-43-N/21 
Diplomovaný zdravotní laborant (denní forma vzdělávání) ze 33 na 44 

5. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu studentů v 1. ročníku u akreditovaného vzdělávacího 
programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma vzdělávání) ze 40 na 60

6. Výmaz oborů vzdělání:
53-41-M/001 Všeobecná sestra (denní forma vzdělávání)
53-41-N/001 Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma vzdělávání) – délka vzdělávání 3 roky
53-41-N/002 Diplomovaná dětská sestra (denní forma vzdělávání)
53-41-N/005 Diplomovaná sestra pro intenzivní péči (denní forma vzdělávání)
53-42-N/002 Diplomovaný fyzioterapeut (denní forma vzdělávání)
53-45-N/004 Diplomovaný radiologický asistent (denní forma vzdělávání)

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 (dále 
jen škola)

1. Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 542 na 512
2. Zápis RVP 82-41-M/04 Průmyslový design (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 

počtem 56 žáků
3. Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 33-56-H/001 Truhlář (denní forma 

vzdělávání) z 230 na 144
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 (dále jen škola)
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1. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 238 na 272
Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240 (dále jen škola)

1. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-B/001 Pomocná škola z 10 na 15
2. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků RVP 79-01-C/01 Základní škola ze 70 na 75

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 (dále jen škola)
1. Zápis oboru vzdělání 41-44-L/501 Zahradnictví (dálková forma vzdělávání – nást.) s nejvyšším 

povoleným počtem 90 žáků
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2

1. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma 
vzdělávání – nást.) ze 46 na 90

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 – platný název od 1. 9. 
2008  (v současné době název: Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený 
Kostelec, 17. listopadu 1197- dále jen škola)

1. Zápis RVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 136 žáků

2. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků  oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma 
vzdělávání – nást.) z 60 na 102 a v 1. ročníku z 20 na 34

Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 (dále jen škola) 
1. Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 31-41-M/004 Textilní výroba a 

podnikatelství (denní forma vzdělávání) ze 100 na 70
2. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 66-52-H/001 Aranžér (denní forma 

vzdělávání) ze 60 na 65
3. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 82-41-M/009 Propagační výtvarnictví –

aranžování (denní forma vzdělávání) ze 70 na 100
4. Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v 1. ročníku u oboru vzdělání 82-41-M/049 Textilní 

výtvarnictví – ruční výtvarné zpracování textilií (denní forma vzdělání) ze 30 na 0
Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218 (dále jen škola)

1. Zápis oboru vzdělání 69-53-E/502 Provoz domácnosti (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 28 žáků

2. Výmaz oboru vzdělání 33-53-E/001 Košíkářské práce (denní forma vzdělávání) 
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 
(dále jen škola)

1. Zápis oboru vzdělání 26-42-L/001 Mechanik silnoproudých zařízení - denní forma vzdělávání s 
nejvyšším povoleným počtem 120 žáků

2. Zápis oboru vzdělání 26-42-L/001 Mechanik silnoproudých zařízení - dálková forma vzdělávání s 
nejvyšším povoleným počtem 60 žáků

3. Zápis oboru vzdělání 26-42-L/001 Mechanik silnoproudých zařízení - distanční forma vzdělávání s 
nejvyšším povoleným počtem 60 žáků

4. Zápis RVP 26-52-H/01 Elektromechanik pro stroje a přístroje - dálková forma vzdělávání s 
nejvyšším povoleným počtem 60 žáků

5. Zápis RVP 26-52-H/01 Elektromechanik pro stroje a přístroje - distanční forma vzdělávání s 
nejvyšším povoleným počtem 60 žáků

Základní škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 (dále jen škola)
1. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině z 20 na 40
2. Zápis střední školy s nejvyšším povoleným počtem 42 žáků
3. Zápis místa poskytovaného vzdělávání u střední školy na adresách:

Kolowratská 485, 516 01  Rychnov nad Kněžnou;
Českých bratří 1388, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

4. Zápis oboru vzdělání 78-62-C/001 Praktická škola jednoletá s nejvyšším povoleným počtem 14 žáků
5. Zápis oboru vzdělání 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá s nejvyšším povoleným počtem 28 žáků
6. Změna názvu právnické osoby na: Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, 

Kolowratská 485
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 (dále jen škola)

1. Zápis RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 136 žáků

2. Výmaz oboru vzdělání 37-42-L/501 Poštovní provoz (denní forma vzdělávání – nást.)
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 (dále jen škola)

1. Zápis RVP 23-41-M/01 Strojírenství (dálková forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 30 
žáků
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2. Zápis RVP 23-41-M/01 Strojírenství (večerní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 30 
žáků

3. Zápis RVP 23-41-M/01 Strojírenství (kombinovaná forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 30 žáků

Odborné učiliště a Praktická škola, Hostinné, Mládežnická 329 (dále jen škola)
1. Zápis oboru vzdělání 69-53-E/502 Provoz domácnosti (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 

povoleným počtem 28 žáků
2. Výmaz oboru vzdělání 36-64-E/002 Tesařské a truhlářské práce – tesařské práce (denní forma 

vzdělávání)
3. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 36-67-E/001 Zednické práce z 28 na 42 

s účinností od 1. 1. 2009:
Obchodní akademie, Hořice, Šalounova 919 (dále jen škola)

1. Výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u střední školy na adrese: 
Zahradní 390, 507 52 Ostroměř

Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

USNESENÍ VVZ/40/253/2008
Výbory Královéhradeckého kraje

I. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e
Radě Královéhradeckého kraje
schválit zápisy změny v rejstříku škol a školských zařízení dle vyjádření odboru školství
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vyjma zápisu RVP 68-43-M/001 
Veřejnosprávní činnost (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 136 
žáků u Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 
(platný název od 1. 9. 2008)

K bodu 8.
Informace o zahájení přípravy rozpočtu KHK pro rok 2009

Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

USNESENÍ VVZ/40/254/2008
Výbory Královéhradeckého kraje

I. b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o zahájení přípravy rozpočtu KHK pro rok 2009

K bodu 9.
Aktuální informace z programů EU a FM EHP / Norska

Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

USNESENÍ VVZ/40/255/2008
Výbory Královéhradeckého kraje
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I. b e r e  n a  v ě d o m í
aktuální informace z programů EU a FM EHP / Norska

K bodu 10.
Schválení termínů jednání VVVZ pro druhé pololetí 2008

Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

USNESENÍ VVZ/40/256/2008
Výbory Královéhradeckého kraje

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
termíny jednání VVVZ pro druhé pololetí 2008: 
9. 9. 2008, 7. 10. 2008, 11. 11. 2008, 9. 12. 2008

Příští jednání VVVZ proběhne dne: 9. září 2008 ve 14:00 hodin, zasedací místnost P1 118,
REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR. 

____________________________
Mgr. Petr Kmoch
předseda výboru

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Táňa Šormová

____________________________
podpis

Bc. Karel Klíma
_____________________________

podpis

Zpracovala: Ing. Radmila Outlá, tajemnice výboru
V Hradci Králové: 26. 6. 2008

____________________________
podpis


	
	



