
 Strana 1 (celkem 6)

Zápis 
 

z 41. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

konané dne 9. září 2008 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti P1 118, REGIOCENTRUM 
NOVÝ PIVOVAR.  
 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ - 9 
Program:  
 

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

2. Koncepce prevence kriminality Královéhradeckého kraje 
3. Optimalizační proces – koexistence SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 a SOŠ a 

SOU, Hradec Králové, Hradební 1029 
4. Projekt „Notebook pro každého“  Střední školy informatiky a služeb, Dvůr Králové nad 

Labem, Elišky Krásnohorské 2069 - II. Etapa 
5. Informace o podobě návrhu rozpočtu odboru školství pro rok 2009 
6. Návrh témat dotačních programů v oblasti školství pro rok 2009 
7. Projektové záměry – OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 
8. Rejstřík škol a školských zařízení 
9. 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 Miloš Jon 
  
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 41. jednání VVVZ a jednomyslně byla schválena také 
účast hostů na jednání: PaedDr. Pavla Jankovského, Ing. Václava Jarkovského,  Ing. Tomáše 
Hrubého, Naděždy Pozlerové, Ing. Zdeňka Krause, Mgr. Roberta Černého, Mgr. Zuzany Machové. 
 
Hlasování pro  9 
  proti  0 
  zdržel se 0 
 
USNESENÍ VVZ/41/257/2008 
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 Miloše Jona 

 
K bodu 2. 
Koncepce prevence kriminality Královéhradeckého kraje 
 
Mgr. Robert Černý a Mgr. Zuzana Machová přednesli Koncepci prevence Kriminality Královéhradeckého 
kraje. 
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Hlasování: pro:   9 
  proti:   0 
  zdržel se:  0 
 
USNESENÍ VVZ/41/258/2008 
Výbory Královéhradeckého kraje 

 I. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Koncepci prevence kriminality 

Královéhradeckého kraje na léta 2009 - 2011     

 
K bodu 3. 
Optimalizační proces – koexistence SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 a SOŠ a SOU, 
Hradec Králové, Hradební 1029 
Ing. Tomáš Hrubý přednesl členům VVVZ návrh dvou variant koexistence dvou středních škol 
v Hradci Králové zřizovaných Královéhradeckým krajem, jejich učební obory se částečně 
překrývají. Po krátké diskusi se členové VVVZ připojili k variantě restrukturalizace vyučovaných 
oborů v obou školách. 
 
Hlasování: pro:   9 
  proti:   0 
  zdržel se:  0 
 
USNESENÍ VVZ/41/259/2008 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e 
 Radě Královéhradeckého kraje projednat a podpořit záměr odboru školství týkající se 

restrukturalizace vyučovaných oborů ve školách SOŠ a SOU, Hradec Králové, 
Vocelova 1338 a SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradební 1029, která by odstranila 
duplicitní výuku některých oborů ve výše uvedených školách a tím umožnila 
soustředění oborů zaměřených na automobilový průmysl a oborů strojírenských vždy do 
jedné ze škol v souladu se záměrem vzniku odborně zaměřených COV v těchto 
subjektech od 1. 9. 2009 

 
Hlasování: pro:   9 
  proti:   0 
  zdržel se:  0 
 
USNESENÍ VVZ/41/260/2008 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e 
 Odboru školství KÚ KHK v co nejkratším možném termínu vyhlásit výběrové řízení na 

místo ředitele školy – SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradební 1029    

 
K bodu 4. 
Projekt „Notebook pro každého“  Střední školy informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, 
Elišky Krásnohorské 2069 - II. Etapa 
Ing. Václav Jarkovský představil projekt, který v současné době vstupuje do druhé etapy.    Ve 
školním roce 2007/2008 započal pilotní projekt „Notebook pro každého“, jehož obsahem byl nákup 
notebooků školou a jejich zapůjčení žákům školy na základě pravidelných měsíčních splátek, které 
škole pokryly náklady na nákup notebooků. Projekt  má za cíl odstranit sociální nerovnost mezi 
žáky školy, danou rozdílným finančním zázemím rodičů žáků. Není tedy prioritně určen pro žáky, 
jejichž rodiny si mohou dovolit řešit nákup notebooku bez problémů samy. 
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Hlasování: pro:   9 
  proti:   0 
  zdržel se:  0 
 
USNESENÍ VVZ/41/261/2008 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí úvěru pro SŠIS Dvůr 

Králové nad Labem a zároveň schválit Smlouvu o ručení mezi Královéhradeckým 
krajem a Komerční bankou a.s. za úvěr poskytnutý této škole.    

 
K bodu 5. 
Informace o podobě návrhu rozpočtu odboru školství pro rok 2009 

 
Hlasování: pro:   9 
  proti:   0 
  zdržel se:  0 
 
USNESENÍ VVZ/41/262/2008 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 Informaci o podobě návrhu rozpočtu odboru školství pro rok 2009    

 
K bodu 6. 
Návrh témat dotačních programů v oblasti školství pro rok 2009 
Dotační programy financované z rozpočtu kraje v oblasti: 

• školství 
Oblast vzdělávání: 

1) Moderní kompenzační pomůcky ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
2) Vzdělávací a relaxační pobyty pro učitele 
3) Podpora profilace školy či školského zařízení 
4) Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností žáků a studentů 
5) Podpora výuky učebních oborů 

Oblast prevence sociálně nežádoucích jevů: 
1) Program podpory rozvoje odborných znalostí a dovedností školních metodiků prevence a 

realizace preventivních programů 
2) Program podpory a rozvoje zdravého životního stylu 

Hlasování: pro:   9 
  proti:   0 
  zdržel se:  0 
 
USNESENÍ VVZ/41/263/2008 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit témata dotačních programů v oblasti 

školství na rok 2009 
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K bodu 7. 
Projektové záměry – OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Dne 21. července 2008 byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášeny výzvy 
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost k předkládání individuálních 
projektů ostatních do oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a dále 1.3 Další 
vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Na základě těchto výzev odbor 
školství předkládá Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje na vědomí 3 projektové záměry kraje obsahově související s těmito 
výzvami. Záměry byly předloženy na jednání Rady Královéhradeckého kraje dne 27. 8. 2008 a 
budou předloženy k projednání a schválení Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 11. 9. 
2008.  

 
Hlasování: pro:   9 
  proti:   0 
  zdržel se:  0 
 
USNESENÍ VVZ/41/264/2008 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 Informaci o předkládaných projektových záměrech odboru škoství    

 
K bodu 8. 
Rejstřík škol a školských zařízení 

1. Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o. předložila dne 
20. 8. 2008 žádost o stanovisko Královéhradeckého kraje ve věci zápisu oboru vzdělání 78-
42-M/001 Technické lyceum s nejvyšším povoleným počtem 132 žáků do rejstříku škol 
a školských zařízení od 1. 9. 2009. 

V současné době je v Královéhradeckém kraji dostatečná kapacita v tomto oboru vzdělání, některé 
školy jej pro nedostatek zájmu ve školním roce 2008/2009 neotevírají nebo přímo v Trutnově jej 
vyřazují z rejstříku škol a školských zařízení. 
 
Hlasování: pro:   9 
  proti:   0 
  zdržel se:  0 
 
USNESENÍ VVZ/41/265/2008 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. n e d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého vyhovět žádosti Střední odborné školy ochrany osob a 

majetku Malé Svatoňovice s.r.o.    

2. Ředitel Gymnázia J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 (dále jen Gymnázium 
J. K. Tyla HK) požádal od 1. 9. 2008 o: 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně z 550 na 800 
3. Ředitel Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy, Hradec Králové 

(Hradecká 1231) požádal od 18. 9. 2008 o: 
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy z 39 na 43 

 
Hlasování: pro:   9 
  proti:   0 
  zdržel se:  0 
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USNESENÍ VVZ/41/266/2008 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e 
 Radě Královéhradeckého kraje schválit zápis změny v rejstříku škol a školských 

zařízení 
• s účinností od 18. 9. 2008 
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682  
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně z 550 na 800 
 
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové   

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy z 39 na 43 
 

4. Ředitelka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova 
549 předložila dne 30. 6. 2008 ke schválení upravený návrh na zápis změny v údajích 
v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2009. 

Předmět žádosti: 
1. zápis oboru vzdělání 34-53-L/002 Reprodukční grafik pro média (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 30 žáků 
2. zápis oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 

povoleným počtem 30 žáků. 
 

Hlasování: pro:   9 
proti:   0 
zdržel se:  0 

 
USNESENÍ VVZ/41/267/2008 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e 
 Radě Královéhradeckého kraje schválit zápis změny v rejstříku škol a školských 

zařízení 
• s účinností od 1. 9. 2009 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549  

1. zápis oboru vzdělání 34-53-L/002 Reprodukční grafik pro média (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 30 žáků 

2. zápis oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 30 žáků. 

 
5. Ředitel Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy,  Hradec Králové 

(dále jen Speciální školy) požádal od 1. 9. 2009 o: 
- Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělávání 79-01-B/001 

Pomocná škola z 50 na 70 
- Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků RVP 79-01-C/01 Základní škola z 260 

na 240 
 

Hlasování: pro:   9 
proti:   0 
zdržel se:  0 
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USNESENÍ VVZ/41/268/2008 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e 
 Radě Královéhradeckého kraje schválit zápis změny v rejstříku škol a školských 

zařízení 
• s účinností od 1. 9. 2009 
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-B/001 
Pomocná škola z 50 na 65 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků RVP 79-01-C/01 Základní 
škola z 260 na 240 

 
K bodu 9. 
Různé, usnesení, závěr. 

  

 
Příští jednání VVVZ proběhne dne: 7. října 2008 ve 12:00 hodin, Gril restaurant DURAN 
Hradec Králové 
 
 
 
  __________________________  
 Mgr. Petr Kmoch 
 předseda výboru 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  Mgr. Táňa Šormová 
 
  __________________________  
 podpis 
    
 
 
  Miloš Jon 
        _____________________________ 
          podpis 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala:   Ing. Radmila Outlá, tajemnice výboru 
V Hradci Králové: 12. 9. 2008 
 
  __________________________  
 podpis 
 


