Zápis
z 24. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 24. června 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245
Přítomni:

Omluveni:
Tajemnice:
Přizváni:

Mgr. Edita Vaňková, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr Hamáček,
Petra Horváthová, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák, Mgr. Táňa
Šormová, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Petr Vysuček
Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Jan Grulich, RNDr. Věra Svatošová, JUDr. Dita
Vávrová, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch
Mgr. Jindřiška Smejkalová
Mgr. Martina Berdychová (omluvena), PaedDr. Markéta Stuchlíková
(omluvena), Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Alena Svátková
(omluvena), Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort, Ing. Markéta Cermanová,
Mgr. Martin Horák (omluven), Bc. Monika Boháčková, Ing. Mgr. Věra
Koďousková, Mgr. Petr Kamenický, Ing. Jaromír Janoš, Mgr. David Dušánek
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Program jednání:
Původní verze:
1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení
účasti hostů na jednání
Mgr. Edita Vaňková
2. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2020
Ing. Václav Jarkovský
3. Aktuální informace z realizace projektu „Pilotáž prvků duálního vzdělávání
realizovaného v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého
kraje“
Ing. Jaromír Janoš - výkonný ředitel společnosti TREXIMA spol. s r. o.
Mgr. David Dušánek - specialista trhu práce a lidských zdrojů společnosti TREXIMA spol.
s r. o.
4. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký
kraj – od 1. 9. 2019
RNDr. Jiří Ort
5. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký
kraj – od 1. 9. 2020
RNDr. Jiří Ort
6. Projednání návrhu dotačního programu Prevence rizikového chování a zdravý životní
styl žáků
Ing. Mgr. Věra Koďousková
7. Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond
Mgr. Petr Kamenický
8. Různé, diskuze, závěr
Žáci středních škol v Královéhradeckém kraji – doplnění
RNDr. Jiří Ort
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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 24. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále také jen „výbor“) ve 13:10 hodin
a celé jej řídila. Konstatovala, že výbor je usnášení schopný; přítomno bylo 8 členů výboru.
Předsedkyně výboru omluvila z účasti Mgr. Janu Berkovcovou, RNDr. Věru Svatošovou,
JUDr. Ditu Vávrovou, Mgr. Jana Grulicha, Mgr. Petra Vojtěcha; dále pak Mgr. Svatavu Odlovou
(vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání), Ing. Markétu Cermanovou
(předsedkyni KROS – Královéhradeckého kraje), Mgr. Martina Horáka (ředitele krajské
pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové), kteří se jednání nezúčastnili z pracovních,
zdravotních či osobních důvodů; následně informovala přítomné o avizovaném zdržení
Mgr. Libuše Friedlové na jednání výboru z důvodu pracovní vytíženosti.
Předsedkyně výboru seznámila členy s programem jednání a zároveň informovala o návrhu
jeho změny, a to předřazení původního bodu č. 5 „Žádost o zápis změny v rejstříku škol
a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj – od 1. 9. 2020“ jako bodu č. 3. V této
souvislosti požádala přítomné o vyhovění žádosti Mgr. Petra Vysučka o zařazení bodu
s názvem „Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel
Královéhradecký kraj – od 1. 9. 2020“ jako bodu č. 3 s následným posunem všech v pořadí
následujících a relevantních bodů.

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení
účasti hostů na jednání
Mgr. Edita Vaňková
2. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2020
Ing. Václav Jarkovský
3. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký
kraj – od 1. 9. 2020 (původně zařazeno jako bod č. 5)
RNDr. Jiří Ort
4. Aktuální informace z realizace projektu „Pilotáž prvků duálního vzdělávání
realizovaného v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého
kraje“
Ing. Jaromír Janoš - výkonný ředitel společnosti TREXIMA spol. s r. o.
Mgr. David Dušánek - specialista trhu práce a lidských zdrojů společnosti TREXIMA spol.
s r. o.
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5. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký
kraj – od 1. 9. 2019
RNDr. Jiří Ort
6. Projednání návrhu dotačního programu Prevence rizikového chování a zdravý životní
styl žáků
Ing. Mgr. Věra Koďousková
7. Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond
Mgr. Petr Kamenický
8. Různé, diskuze, závěr
Žáci středních škol v Královéhradeckém kraji – doplnění
RNDr. Jiří Ort
Poté vyzvala přítomné členy k případnému doplnění programu.
Nebyl podán návrh na doplnění programu a bylo přistoupeno ke schválení předložené verze
programu.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/24/239/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
program jednání:
1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu
a schválení účasti hostů na jednání
Mgr. Edita Vaňková
2. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2020
Ing. Václav Jarkovský
3. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel
Královéhradecký kraj – od 1. 9. 2020
RNDr. Jiří Ort
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4. Aktuální informace z realizace projektu „Pilotáž prvků duálního vzdělávání
realizovaného
v partnerstvích
zaměstnavatelů
a středních
škol
Královéhradeckého kraje“
Ing. Jaromír Janoš - výkonný ředitel společnosti TREXIMA spol. s r. o.
Mgr. David Dušánek - specialista trhu práce a lidských zdrojů společnosti TREXIMA
spol. s r. o.
5. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel
Královéhradecký kraj – od 1. 9. 2019
RNDr. Jiří Ort
6. Projednání návrhu dotačního programu Prevence rizikového chování a zdravý
životní styl žáků
Ing. Mgr. Věra Koďousková
7. Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond
Mgr. Petr Kamenický
8. Různé, diskuze, závěr
Žáci středních škol v Královéhradeckém kraji – doplnění
RNDr. Jiří Ort
Předsedkyně výboru se přítomných dotázala, zda se některý ze členů dobrovolně ujme postu
ověřovatele zápisu, konkrétně směřovala dotaz na Ing. Jiřího France; tento souhlasil
s výkonem funkce ověřovatele pro 24. jednání výboru.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/24/240/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
Ing. Jiřího France jako ověřovatele zápisu

Následně dala předsedkyně hlasovat o schválení hostů přizvaných k projednávání jednotlivých
bodů programu.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

8
0
0

USNESENÍ VVZ/24/241/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. schvaluje
1. účast hostů přizvaných k projednávání bodu č. 4 „Aktuální informace z realizace
projektu „Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích
zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje“



Ing. Jaromíra Janoše - výkonného ředitele společnosti TREXIMA spol. s r. o.
Mgr. Davida Dušánka - specialisty trhu práce a lidských zdrojů společnosti
TREXIMA spol. s r. o.

2. účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 6 „Projednání návrhu dotačního
programu Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků“


Ing. Mgr. Věru Koďouskovou – referentku oddělení primárního a zájmového
vzdělávání odboru školství KÚ KHK

3. účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 7 „Poskytnutí dotací
na individuální účel – dotační fond“


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

K bodu 2
Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2020
Ing. Václav Jarkovský, vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení odboru školství
Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Václava Jarkovského k podání informací o postupu prací
na rozpisu rozpočtu provozních a investičních prostředků kraje pro rok 2020 a o požadavcích
odvětví školství na rozpočet kraje. Členové obdrželi v předstihu podkladové materiály
v elektronické podobě.
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Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Václava Jarkovského k podání informací o postupu prací
na rozpisu rozpočtu provozních a investičních prostředků kraje pro rok 2020 a o požadavcích
odvětví školství na rozpočet kraje. Členové obdrželi v předstihu podkladové materiály
v elektronické podobě.
Oddělení rozpočtu škol a školských zařízení připravilo návrh rozpočtu provozních prostředků
a investic pro rok 2020 včetně požadavků odvětví školství na rozpočet roku 2020
s komentářem. V případě odboru školství se jedná o kapitoly odvětví školství (kap. 14)
a volnočasových aktivit (kap. 9), dále pak o rozpis prostředků Fondu rozvoje a reprodukce kraje
(kap. 50), přidělených školství.
Součástí přehledu jsou finanční objemy kalkulované pro rok 2020 navržené ekonomickým
odborem KÚ. Požadavky odboru školství na rozpočet jsou však výrazně vyšší oproti návrhu
ekonomického odboru a činí celkem cca 430 862 tisíc Kč. Přidělené finanční objemy školství
pro rok 2020 jsou oproti úrovni schváleného rozpočtu roku 2019 navýšeny u příspěvků
na provoz příspěvkových organizací o 3%, u ostatních běžných výdajů o 2%. U investičních
příspěvků PO potřebný objem není kryt ani částečně. V oblasti příjmů je požadováno stanovení
odvodů z fondů investic příspěvkových organizací ve výši odpovídající 80% objemu odpisů.
Rozpočet Fondu rozvoje a reprodukce (FRR, kap. 50) má ve své gesci odbor investic KÚ,
nicméně na zařazování akcí k realizaci se odbor školství podílí. V současné době se pracuje
s požadavky v objemu cca 124 milionů Kč, a to nejen na akce již probíhající, ale i zcela nově
zařazované. Pro rok 2020 je v rámci návrhu rozpočtu FRR k dispozici částka 100 milionů Kč.
Návrh rozdělení prostředků FRR pro rok 2020 bude předložen později, po projednání
požadavků školství a případném zohlednění nově vzniklých naléhavých potřeb odvětví.
Navýšení objemu finančních prostředků se tedy jeví jako velmi žádoucí s ohledem na výše
uvedené i s ohledem na růst cen stavebních prací.
Požadavky odboru školství na rozpočet r. 2020 budou projednávány 27. 6. 2019.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

8
0
0

USNESENÍ VVZ/24/242/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. projednal
informaci o přípravě rozpočtu a požadavcích na rok 2020 pro odvětví školství
II. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zabezpečit objemy rozpočtu pro rok 2020
dle požadavků odvětví školství
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K bodu 3
Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj
– od 1. 9. 2020
RNDr. Jiří Ort, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství
Členům výboru byly v předstihu zaslány podkladové materiály. Předsedkyně výboru vyzvala
RNDr. Jiřího Orta, vedoucího oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství,
k představení žádostí. RNDr. Jiří Ort stručně uvedl jednotlivé žádosti a zejména zdůvodnění,
proč je o ně žádáno. Členové výboru se dohodli hlasovat o každé jednotlivé záležitosti zvlášť.
V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání dostavil Ing. Jaroslav Kostelníček.

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie
(Hradec Králové, Velká 3/64)
Předmět žádosti:
1. Výmaz místa poskytovaného vzdělávání u střední školy na adrese: Habrmanova 295/16,
Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové
2. Výmaz domova mládeže (IZO: 110 020 987) s nejvyšším povoleným počtem 36 lůžek
a místem poskytovaných školských služeb na adrese č. p. 185, 503 04 Černožice
3. Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků Střední školy z 1810 na 1200 žáků
Zdůvodnění:
Střední škola z důvodu zefektivnění provozu plánuje přesunutí výuky (odborného výcviku)
oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač do vlastních prostor a ukončení pronájmu v Habrmanově
ulici. Škola dále nemá v úmyslu obnovit provoz domova mládeže, neboť žáci dlouhodobě
nejeví zájem o ubytování v Černožicích. Případným budoucím zájemcům je možné zajistit
ubytování v partnerských organizacích v Hradci Králové či Jaroměři.
Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole na 1 200 bude odpovídat prostorovým
kapacitám a současnému počtu žáků školy.

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové,
Štefánikova 549
Předmět žádosti:
1. Zápis nového oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník (denní forma vzdělávání)
s nejvyšším povoleným počtem 6 žáků
2. Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 33-42-L/51 Nábytkářská
a dřevařská výroba (denní forma vzdělávání – nást.) z 30 na 24 žáky
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Zdůvodnění:
Nově zapsaný obor 69-51-H/01 Kadeřník by mohl rozšířit současnou vzdělávací nabídku
v oblasti oborů s výučním listem pro žáky se sluchovým postižením, kteří se vzdělávají
ve speciálních třídách zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona. Tento obor se z hlediska
uplatnění na trhu práce jeví jako vhodný, což potvrzuje i stanovisko Úřadu práce v Hradci
Králové. Recipročně škola nabízí snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba (denní forma vzdělávání – nást.) z 30 na 24 žáky,
neboť v posledních letech o tento obor klesá zájem.
Diskuze:
Členové výboru diskutovali nad zajištěním výuky a výcviku pro neslyšící (metody, způsoby,
organizace apod.), a to s ohledem na zabezpečení zázemí (prostory, vybavení, tlumočení,
asistence apod.). Mgr. Petr Vysuček informoval přítomné, že v tomto roce škola vyřadí první
úspěšné tlumočníky, jejichž služeb bude moci být využito při výuce.

Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5
Předmět žádosti:
1. Snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek internátu z 55 na 35 lůžek
2. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek domova mládeže ze 760 na 780 lůžek
Zdůvodnění:
Výše navržená změna představuje administrativní úpravu, která zohledňuje skutečné počty
ubytovaných žáků na internátu a nižší počet zájemců o ubytování ze „speciálních škol“.

Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická
(sídlo: Hostovského 910, 543 31 Hronov)
Předmět žádosti:
1. Zápis oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání nást.) s nejvyšším
povoleným počtem 34 žáků a v 1. ročníku 34 žáků
2. Zápis oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (dálková forma vzdělávání – nást.)
s nejvyšším povoleným počtem 102 žáků a v 1. ročníku 34 žáků
Zdůvodnění:
Žádost představuje změnu statutu u dobíhajícího oboru Podnikání; tato změna reflektuje
množství zájemců o studium tohoto oboru a kapacitu budovy školy a domova mládeže
v Červeném Kostelci. Červený Kostelec představuje centrum vzdělávání soustředěné
na textilní technologie a oděvní tvorbu; nabídka oborů je od 1. 9. 2019 rozšířena o obory
vzdělání 31-41-M/01 Textilnictví, 31-43-M/01 Oděvnictví a 31-58-H/01 Krejčí; nicméně zájem
žáků o dobíhající obor Podnikání je stále vysoký a mohl by celkově narovnat nejen aktuální
nedostatečný počet žáků školy, resp. daného pracoviště, ale i strávníků školní jídelny
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a ubytovaných domova mládeže, které se potýkají s výraznou ztrátovostí a mj. také rizikem
nesplnění podmínek udržitelnosti v rámci realizovaného projektu z operačního programu
Životní prostředí. Požadované změny tak mají za cíl stabilizovat pracoviště v Červeném
Kostelci.
Diskuze:
Členové výboru hojně licitovali nad změnou statutu dobíhajícího oboru vzdělání 64-41-L/51
Podnikání, který se v současné době jeví jako problematický a nedávno došlo k jeho oborové
centralizaci.

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov
Předmět žádosti:
1. Označení oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra (dálková forma vzdělávání)
s nejvyšším povoleným počtem 115 žáků v rejstříku škol a školských zařízení jako
dobíhající
2. Zápis oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra (kombinovaná forma vzdělávání)
s nejvyšším povoleným počtem 115 žáků a v 1. ročníku 34 žáků
Zdůvodnění:
Od školního roku 2018/2019 došlo ve všech středních zdravotnických školách ke změně oboru
Zdravotnický asistent na obor Praktická sestra; obor vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický
asistent je v rejstříku pojat jako dobíhající.
Žádost představuje úpravu formy vzdělávání beze změny vlastní oborové nabídky; škola utlumí
dálkovou formu a zvýší kombinovanou formu vzdělávání s kratší délkou studia. Kombinovanou
formou vzdělávání se rozumí střídání denní a jiné formy vzdělávání (večerní, dálkové,
distanční); pro žáky vzdělávané v kombinované formě bude využit „distanční“ způsob výuky
v podobě e-learningové výuky. V oblasti Trutnovska panuje velký nedostatek
všeobecných/praktických sester; celkově je v Královéhradeckém kraji nabízeno cca 190
volných pracovních pozic. Škola takto pružně reaguje na současný stav na trhu práce a uspíší
tak vstup absolventů na trh práce.

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Předmět žádosti:
1. Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 41-55-H/01 Opravář
zemědělských strojů (denní forma vzdělávání) ze 120 na 90 žáků a v 1. ročníku ze 40
na 30 žáků
2. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář
a zámečník, pasíř (denní forma vzdělávání) ze 42 na 63 žáků a v 1. ročníku ze 14 na 21
žáků
3. Výmaz dobíhajícího oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání
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Zdůvodnění:
Z dostupných statistických údajů vyplývá, že kapacita prvního ročníku oboru vzdělání
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř (tj. 14 žáků) ve Střední škole řemeslné, Jaroměř,
Studničkova 260, byla po 1. kole přijímacího řízení naplněna pouze v letech 2017 a 2019.
V Královéhradeckém kraji je tentýž obor vzdělání vyučován také ve Střední průmyslové škole,
Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hradec Králové, přičemž jeho celková
kapacita dlouhodobě není naplněna. Z výše uvedeného vyplývá, že nejvyšší povolený počet
žáků v oboru vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř zapsaný v rejstříku škol
a školských zařízení je pro Královéhradecký kraj dostatečný.
Obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání je v rejstříku škol a školských zařízení zapsán jako
dobíhající, bude tedy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rejstříku automaticky
vymazán.
Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v tomto případě nedoporučuje
vyhovět žádosti.
Diskuze:
Mezi členy výboru se rozvinula diskuze nad oborem vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář
a zámečník, pasíř, mj. také v souvislosti s neuměleckým oborem vzdělání 41-54-H/01 Podkovář
a zemědělský kovář, který je ve Střední škole řemeslné, Jaroměř, Studničkova 260, rovněž
nabízen, a to co do uplatnitelnosti na trhu práce a nároků na realizaci výuky a odborného
výcviku.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/24/243/2019
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. 2020
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie
(Hradec Králové, Velká 3/64)
 výmaz místa poskytovaného vzdělávání u střední školy na adrese: Habrmanova
295/16, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové
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 výmaz domova mládeže (IZO: 110 020 987) s nejvyšším povoleným počtem
36 lůžek a místem poskytovaných školských služeb na adrese č. p. 185, 503 04
Černožice
 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků Střední školy z 1810 na 1200 žáků

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/24/244/2019
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. 2020
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové,
Štefánikova 549
 zápis nového oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník (denní forma vzdělávání)
s nejvyšším povoleným počtem 6 žáků
 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 33-42-L/51
Nábytkářská a dřevařská výroba (denní forma vzdělávání – nást.) z 30 na 24
žáky

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
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USNESENÍ VVZ/24/245/2019
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. 2020
Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5
 snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek internátu z 55 na 35 lůžek
 zvýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek domova mládeže ze 760 na 780 lůžek

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
0
Proti:
5
Zdržel se:
4
NEPŘIJATÝ NÁVRH USNESENÍ
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. 2020
Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická
(sídlo: Hostovského 910, 543 31 Hronov)
 zápis oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání nást.)
s nejvyšším povoleným počtem 34 žáků a v 1. ročníku 34 žáků
 zápis oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (dálková forma vzdělávání – nást.)
s nejvyšším povoleným počtem 102 žáků a v 1. ročníku 34 žáků
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/24/246/2019
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. 2020
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie,
Trutnov
 označení oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra (dálková forma
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 115 žáků v rejstříku škol a školských
zařízení jako dobíhající
 zápis oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra (kombinovaná forma
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 115 žáků a v 1. ročníku 34

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/24/247/2019
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. 2020
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 41-55-H/01 Opravář
zemědělských strojů (denní forma vzdělávání) ze 120 na 90 žáků a v 1. ročníku
ze 40 na 30 žáků
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 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 82-51-H/01 Umělecký
kovář a zámečník, pasíř (denní forma vzdělávání) ze 42 na 63 žáků a v 1. ročníku
ze 14 na 21 žáků
 výmaz dobíhajícího oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání

K bodu č. 4
Aktuální informace z realizace projektu „Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného
v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje“
Ing. Jaromír Janoš - výkonný ředitel společnosti TREXIMA spol. s r. o.
Mgr. David Dušánek - specialista trhu práce a lidských zdrojů společnosti TREXIMA spol.
s r. o.

Předsedkyně výboru přizvala hosty (Ing. Jaromíra Janoše - výkonného ředitele společnosti
TREXIMA spol. s r. o. a Mgr. Davida Dušánka - specialistu trhu práce a lidských zdrojů
společnosti TREXIMA spol. s r. o., kteří přijali pozvání na jednání výboru. Představitelé
společnosti TREXIMA spol. s r. o. pohovořili o cílech a současném stavu projektu. Projekt se
soustředí na podporu implementace a posílení prvků duálního vzdělávání při odborné přípravě
žáků vybraných oborů v prostředí podniků, a to prostřednictvím vybraných partnerství škol a
zaměstnavatelů. Role společnosti TREXIMA spol. s r.o. tkví v zajištění služeb konzultační,
koordinační a metodické podpory při pilotáži.
Hlavními aktéry v projektu jsou podniky a střední školy, jmenovitě:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZ, Jičín
DEPRAG CZ, Lázně Bělohrad
FARMET, Česká Skalice
AUFEER TOOLS, Mladá Boleslav
Matrix, Třebešov
a
Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Nová Paka
Střední průmyslová škola, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují
VOŠ a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou
SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov.

Projekt cílí na trhem práce žádané obory vzdělání je autolakýrník, automechanik – opravář
diagnostik, autotronik, karosář, mechanik strojů a zařízení, nástrojař, obráběč kovů,
programátor CNC strojů a strojní mechanik.
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Ke stěžejním aktivitám projektu patří
•

nastavení a ověřování prvků duálního vzdělávání (DV), jež je možné aplikovat v rámci
stávajícího systému odborného vzdělávání
• ověřování a přenos zkušeností z Moravskoslezského kraje do Královéhradeckého
regionu
• vznik partnerství podniků a škol, hlásících se k principům/prvkům DV, aplikujících
a ověřujících je při poskytování odborné přípravy žáků vybraných oborů s odborným
výcvikem
• poskytování metodické podpory a možnost konzultací dílčích kroků a procesů
s externími experty
• realizace jednání pracovní skupiny, tvořené zástupci podniků a SŠ ze zapojených
partnerství
• moderovaná diskuse a monitoring průběhu přejímání prvků DV do kooperace SŠ
a zaměstnavatelů realizované za účelem rozšířené odborné přípravy žáků
v podnikovém prostředí
• diskuse průvodních problémů, sdílení příkladů dobré praxe a dalších zkušeností.
V rámci projektu již byly provedeny analýzy (vstupní analýza připravenosti zaměstnavatelů
a škol pro vstup do projektu, analýza vzájemné nabídky a poptávky škol a zaměstnavatelů),
proběhla 4 jednání pracovní skupiny, byly vytvořeny a distribuovány metodické materiály
a pracovní podklady, evaluace, posouzení problematiky spolupráce jednak ze strany firem
a jednak ze strany školy apod.
V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání dostavila Mgr. Libuše Friedlová a v závěru
projednávání tohoto bodu jednání opustil Mgr. Petr Vysuček.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
1
USNESENÍ VVZ/24/248/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. bere na vědomí
aktuální informace z realizace projektu „Pilotáž prvků duálního vzdělávání
realizovaného v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého
kraje“
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K bodu č. 5
Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj
– od 1. 9. 2019
RNDr. Jiří Ort, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství
Členům výboru byla část podkladových materiálů zaslána v předstihu. Předsedkyně výboru
vyzvala vedoucího oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství, k představení
žádostí. RNDr. Jiří Ort stručně uvedl jednotlivé žádosti a zejména zdůvodnění, proč jsou
aktuálně řešeny. Členové výboru se rozhodli hlasovat o každé jednotlivé záležitosti
samostatně.

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581
Předmět žádosti:
1. Zápis školního klubu s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků
2. Výmaz školní družiny s nejvyšším povoleným počtem 50 žáků
Zdůvodnění:
Žádost školy fungující při zdravotnickém zařízení navazuje na doporučení MŠMT
k problematice družin při zdravotnických zařízeních, a to v souvislosti se změnou financování.
V případech, kdy činnost školní družiny naplňuje parametry školského zařízení pro zájmové
vzdělávání uvedené v § 111 školského zákona a vyhlášce č. 74/2005 Sb., doporučuje MŠMT
využít možnosti změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení ze školní družiny na školní
klub; přičemž definice účastníka v souladu s § 7 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání v tomto případě není dána natolik striktně („Účastníkem může být i žák prvního
stupně základní školy.“) a způsob financování nadále probíhá prostřednictvím systému
republikových a krajských normativů zůstává zachován.

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové,
Štefánikova 549
Předmět žádosti:
1. Zápis místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u Základní školy na adrese:
Komenského 37, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2. Zápis místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u Základní školy na adrese:
Komenského 38, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zdůvodnění:
Dle vyjádření odborných pracovníků speciálně pedagogického centra v Rychnově nad Kněžnou
absentuje v regionu Rychnov nad Kněžnou možnost adekvátního vzdělávání pro žáky se
závažným narušením komunikačních schopností, tzv. logopedické třídy, neboť pro mnohé děti
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a žáky není únosné každodenní dojíždění do nejbližších specializovaných škol mimo okres. Dle
statistických výkazů je na území okresu Rychnov nad Kněžnou v běžných mateřských
a základních školách celkem cca 129 žáků se závažnými vadami řeči. Je tedy nezbytné
zabezpečit alespoň po dobu nezbytně nutnou specializovanou péči zejména pro ty nejtěžší
případy. Zřízení logopedické třídy jako detašovaného pracoviště již existujícího odborného
pracoviště při Vyšší odborné škole, Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Hradec
Králové, Štefánikova 549 se jeví jako optimální řešení, neboť tato škola disponuje potřebným
vybavením pro činnost této třídy i kvalifikovaným personálem.
Vznik této třídy je podporován nejen vedením města Rychnov nad Kněžnou, ale zástupci
běžných škol; přičemž na se předpokládá, že město by bylo schopno zajistit prostory a jejich
úpravu pro provoz logopedické třídy v Základní škole Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596.
V rámci diskuze členů výboru byla diskutována výše pronájmu předmětných prostor způsob
realizace předmětné péče.

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje,
Hradec Králové, Štefánikova 566
Předmět žádosti:
1. Zápis místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků na adrese: Raisova 677, 547 01 Náchod
2. Výmaz místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků na adrese: Bartoňova 1005, 547 01 Náchod
Zdůvodnění:
Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje,
Hradec Králové, Štefánikova 566 (ŠZ DVPP KHK), podává žádost o změnu v rejstříku škol
a školských zařízení, která se týká změny místa poskytovaných školských služeb pracoviště
v Náchodě. Nově se bude pracoviště ŠZ DVPP KHK v Náchodě nacházet na adrese Raisova 677,
547 01 Náchod v budově Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch.
J. Letzela; přemístění do prostor objektu, který je v majetku kraje, bude realizováno v období
školních prázdnin.

Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod
Předmět žádosti:
1. Zápis místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u Základní školy na adrese:
Raisova 677, 547 01 Náchod
2. Zápis místa poskytovaní vzdělávání nebo školských služeb u Školní družiny na adrese:
Raisova 677, 547 01 Náchod
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3. Výmaz místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u Základní školy na adrese:
Vítkova 3, 547 01 Náchod
4. Výmaz místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u Základní školy na adrese:
Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice
Zdůvodnění:
Pro výuku oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální a činnost školní družiny budou
využívány nové výukové prostory v budově Střední průmyslové školy stavební a Obchodní
akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace na adrese Raisova 677, 547 01
Náchod; tyto prostory jsou vhodné pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
včetně žáků imobilních. Stěhování do objektu v majetku kraje je ve své podstatě součástí
plánované optimalizace využití krajských subjektů.

Základní škola a Praktická škola, Jičín
(sídlo: Soudná 12)
Předmět žádosti:
1. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny - výdejny z 80 na 100
Zdůvodnění:
Žádost je podávána s ohledem na narůstající počet žáků a zaměstnanců Základní školy
a Praktické školy, Jičín a s tím spojený vzrůstající zájem o stravovací služby ve školní jídelně;
jedná se o zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně - výdejně z 80
na 100 stravovaných s účinností od 1. 9. 2019, a to za předpokladu, že bude doloženo kladné
vyjádření oddělení hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Královéhradeckého
kraje.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0

USNESENÍ VVZ/24/249/2019
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. 2019
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Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581
 zápis školního klubu s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků
 výmaz školní družiny s nejvyšším povoleným počtem 50 žáků

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/24/250/2019
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. 2019
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové,
Štefánikova 549
 zápis místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u Základní školy
na adrese: Komenského 37, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 zápis místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u Základní školy
na adrese: Komenského 38, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/24/251/2019
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. 2019
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Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého
kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566
 zápis místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků na adrese: Raisova 677, 547 01 Náchod
 výmaz místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků na adrese: Bartoňova 1005, 547 01
Náchod

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
USNESENÍ VVZ/24/252/2019
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. 2019
Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod
 zápis místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u Základní školy
na adrese: Raisova 677, 547 01 Náchod
 zápis místa poskytovaní vzdělávání nebo školských služeb u Školní družiny
na adrese: Raisova 677, 547 01 Náchod
 výmaz místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u Základní školy
na adrese: Vítkova 3, 547 01 Náchod
 výmaz místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb u Základní školy
na adrese: Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
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USNESENÍ VVZ/24/253/2019
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. 2019
Základní škola a Praktická škola, Jičín
(sídlo: Soudná 12)
 zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny - výdejny z 80
na 100

K bodu 6
Projednání návrhu Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Královéhradeckého kraje na období 2019 až 2024
Ing. Mgr. Věra Koďousková, referentka oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru
školství
Členům výboru byly v předstihu zaslány podkladové materiály. Předsedkyně výboru vyzvala
Ing. Mgr. Věru Koďouskovou, referentku oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru
školství, k podání informací.
Ing. Mgr. Věra Koďousková seznámila přítomné členy s dotačním programem Prevence
rizikového chování a zdravý životní styl žáků, jenž byl schválen Zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje dne 9. 9. 2019. Dotační výzva byla určena jednak právnickým osobám
vyvíjejícím veřejně-prospěšnou činnost a poskytujícím služby školám v oblasti primární
prevence rizikového chování, zařazeným mezi nestátní neziskové organizace dle Rady vlády
pro nestátní neziskové organizace (rozmezí dotace 30 000 Kč - 200 000 Kč), a jednak
právnickým osobám vykonávajícím činnost školy, která poskytuje stupeň vzdělávání
v Královéhradeckém kraji (rozmezí dotace 10 000 Kč - 50 000 Kč), přičemž lhůta pro podání
žádostí běžela v období od 10. 10. 2019 do 11. 11. 2019.
Celkový objem finančních prostředků vymezených na tento dotační program je 1 500 000 Kč.
Dotační program cílí na formování osobnosti dětí a mládeže zejména v oblasti specifické
prevence rizikového chování a na předcházení, minimalizaci a oddálení výskytu jednotlivých
forem rizikového chování včetně podpory rozvoje zdravého životního stylu ve školách.
Program je určen pro projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci projevů
rizikového chování, včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické prevence
Stránka 22 z 27

a zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení
rizikového chování.
Diskuze:
Členové výboru diskutovali nad důležitostí tohoto dotačního programu, avšak zároveň
upozornili na současné nesystematické řešení a nízký objem finančních prostředků
alokovaných na realizaci příslušných aktivit jednotlivých subjektů, ať již škol či subjektů
vyvíjejících činnost v oblasti prevence rizikového chování a zdravého životního stylu žáků.
V průběhu projednávání tohoto bodu z jednání odešel Mgr. Robert Novák.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
0

USNESENÍ VVZ/24/254/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. projednal
návrh dotačního programu Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků
II. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
- schválit návrh dotačního programu Prevence rizikového chování a zdravý
životní styl žáků a
- vyhlásit dotační program Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků

K bodu 7
Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond
Ing. Petr Kamenický - – referent oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje,
grantů a dotací
Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Petra Kamenického, referenta oddělení regionálního
rozvoje odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, k představení předložené žádosti.
Členům výboru byly elektronicky v předstihu zaslány podkladové materiály.
Mgr. Petr Kamenický seznámil přítomné členy se žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na individuální účel, která obsahově souvisí s oblastí výchovy
a vzdělávání. Finanční prostředky na podporu projektu budou v případě schválení uvolněny
Stránka 23 z 27

v rámci III. změny rozpočtu kraje na rok 2019 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální
dotace).
Jedná se o níže uvedený projekt:
Žadatel

AUDIS
BUS
s.r.o.

Projekt

Účel
Doprava handicapovaných dětí z obcí a měst do
specializovaných školských zařízení.
Pokrytí nákladů na autobusovou dopravu osob se
Zajištění
zdravotním postižením. Doprava je zajištěna
autobusové speciálně upraveným vozidlem, a to na linkách:
dopravy
a/ Kostelec nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou a zpět
zdravotně
b/ Týniště nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí – Rychnov
postižených nad Kněžnou a zpět
osob
c/ Bílý Újezd - Ještětice – Rychnov nad Kněžnou a
zpět
d/ Slatina nad Zdobnicí – Rychnov nad Kněžnou a
zpět

Náklady

Požadavek

733 691 Kč

500 000 Kč

Diskuze:
V rámci diskuze bylo poukazováno na nesystematické řešení této podpory a nevyhnutelnost
hledání jiných způsobů podpory, a to s celokrajským územním dopadem.
Po projednání tohoto bodu z jednání odešla Mgr. Táňa Šormová.
Předsedkyně výboru dala hlasovat o žádosti.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se:
3
NEPŘIJATÝ NÁVRH USNESENÍ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účely
na projekt společnosti AUDIS BUS s.r.o.
na projekt „Zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob“:
ŽADATEL: AUDIS BUS s.r.o.
PROJEKT: „Zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob“
Částka doporučená k podpoře: 300 000 Kč
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
1
Proti:
0
Zdržel se:
7
NEPŘIJATÝ NÁVRH USNESENÍ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účely
na projekt společnosti AUDIS BUS s.r.o.
na projekt „Zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob“:
ŽADATEL: AUDIS BUS s.r.o.
PROJEKT: „Zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob“
Částka doporučená k podpoře: 250 000 Kč
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
0
Proti:
0
Zdržel se:
8
NEPŘIJATÝ NÁVRH USNESENÍ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účely
na projekt společnosti AUDIS BUS s.r.o.
na projekt „Zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob“:
ŽADATEL: AUDIS BUS s.r.o.
PROJEKT: „Zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob“
Částka doporučená k podpoře: 500 000 Kč
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
0
NÁVRH USNESENÍ VVZ/24/255/2019
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální
účely na projekt společnosti AUDIS BUS s.r.o.
na projekt „Zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob“:
ŽADATEL: AUDIS BUS s.r.o.
PROJEKT: „Zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob“
Částka doporučená k podpoře: nutno specifikovat na základě posouzení skutečného
meziročního růstu nákladů

K bodu 8
Různé, diskuze, závěr
Žáci středních škol v Královéhradeckém kraji
RNDr. Jiří Ort, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství

V návaznosti na předchozí jednání připravil RNDr. Jiří Ort grafické doplnění původní
prezentace týkající se procentních podílů žáků středních škol v Královéhradeckém kraji; nyní
upřesnil počty nabízených míst, rozložení přihlášek, rozdělení nabízených míst středních škol
dle kategorie dosaženého vzdělání, rozdělení žáků středních škol dle kategorie dosaženého
vzdělání, počty podaných přihlášek dle skupin oborů v Královéhradeckém kraji apod.

Předsedkyně výboru upozornila členy na 25. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost, které se bude konat v pondělí 26. 8. 2019 od 13:00 hodin.
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Všechny body programu byly vyčerpány.
Předsedkyně výboru poděkovala přítomným za účast.
Jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno v 15:15 hodin.

………………………………………
Mgr. Edita Vaňková
předsedkyně výboru

………………………………………..
Ing. Jiří Franc
ověřovatel zápisu

Dne 10. 7. 2019 zpracovala: Jindra Smejkalová
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