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Z á p i s 
 

ze 6. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 24. srpna 2017 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

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

Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, Petra Horváthová, Ing. Jaroslav 
Kostelníček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Petr Vysuček 

Omluveni:      Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Dita Vávrová, Mgr. Petr Vojtěch 
Nepřítomni:   
Tajemnice:     Mgr. Jindřiška Smejkalová 
 
Přizváni: Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Václav Jarkovský 

(omluven), Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava Odlová, Ing. Markéta Cermanová 
(omluvena), Mgr. Martin Horák, Mgr. Eva Kastnerová, Mgr. Jitka Kubištová 

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

účasti hostů na jednání 
2. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký 

kraj od 1. 9. 2018 
3. 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 6. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 9:05 hodin a následně jej celé řídila. 
Přivítala přítomné a konstatovala, že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno bylo 10 členů 
výboru. 
 
 
Předsedkyně výboru představila nově jmenovanou vedoucí odboru školství, PaedDr. Markétu 
Stuchlíkovou, kterou zároveň navrhla jako stálého hosta.  
Předsedkyně seznámila členy výboru s programem jednání a vyzvala je k jeho případnému 
doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění programu. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:    10 

Proti:     0 
Zdržel se:   0 

 
USNESENÍ VVZ/6/65/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

schvaluje 

 program jednání a PaedDr. Markétu Stuchlíkovou, vedoucí odboru školství, jako stálého hosta 

 
 
 
Předsedkyně výboru se dotázala na dobrovolníka jako ověřovatele zápisu. Přihlásil se 
dobrovolně Mgr. Robert Novák. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:      10 

Proti:     0 
Zdržel se:    0 

 
USNESENÍ VVZ/6/66/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

schvaluje 

 Mgr. Roberta Nováka jako ověřovatele zápisu  
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K bodu 2 
Návrh na změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení  
 
Členům výboru byly materiály zaslány v elektronické podobě. Předsedkyně výboru stručně 
shrnula všechny žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Vyzvala členy 
výboru k diskuzi.  
 
Členové výboru se shodli na žádostech s doporučujícím stanoviskem odboru školství Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. Jednalo se konkrétně o níže uvedené školy:  

o Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240 

o Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 

o Základní škola, Broumov, Kladská 164 

o Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 

o Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 

Nad dvěma žádostmi o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školy, konkrétně nad žádostí 
Gymnázia, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 a žádostí Střední průmyslové školy elektrotechniky 
a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670, u kterých odbor školství 
Královéhradeckého kraje uvedl nedoporučující stanovisko, se rozpoutala dlouhá debata všech 
členů výboru. 
 
 
Diskutující:  
Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Jan 
Grulich, Mgr. Petr Hamáček, Petra Horváthová, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák, 
RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Petr Vysuček 
Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Miloš Kosina, Mgr. Svatava 
Odlová, Mgr. Martin Horák 
 
Členové výboru obecně diskutovali o úrovni gymnázií současné doby, přičemž zdůraznili, že 
úroveň gymnázií klesá a mnohdy se již nejedná o výběrové školy, což se jeví jako poměrně 
závažný problém především u gymnázií menších měst, neboť obvykle platí, že čím je škola 
větší, tím je také stabilnější. Přesto jsou to většinou právě víceletá gymnázia, která vykazují 
lepší výsledky, neboť počet nabízených míst je obvykle nižší než poptávaných. Rovněž byla 
diskutována problematika vzniku a existence gymnázií, které nejsou zřizovány krajem a jejich 
existence podléhá rozhodnutí MŠMT, a které svým způsobem vytvářejí pozitivní konkurenční 
prostředí.  Problém se tedy jeví jako systémový a je třeba v této věci pro futuro změnit přístup 
k řešení, s čímž nedílně souvisí nutnost zvýšit kvalitu vzdělávání ve státním školství.  
V souvislosti se žádostí gymnázia v Trutnově byla ze strany členů výboru zmíněna jeho velmi 
dobrá pověst a kvalitní úroveň vzdělávání.  
Za odbor školství bylo dáno negativní stanovisko k žádosti s ohledem na celorepublikové 
i krajské strategické dokumenty, ve kterých je zcela nesporně uvedeno, že kapacity škol 
nebudou navyšovány. Dalším důvodem je také souvislost s připravovanou optimalizací sítě 
škol.  
V důsledku výše uvedeného, se členové výboru shodli, že za současné situace je velmi obtížné 
vyjádřit se k žádosti trutnovského gymnázia a přistoupili k odročení jednání o žádosti. 
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Poté se rozvinula diskuze k tématu zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků Střední 
průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670. Zde 
se většina členů výboru shodla na tom, že škola je velmi kvalitní, jedná se o odborně 
zaměřenou školu, jejíž absolventi okamžitě nacházejí uplatnění na trhu práce a odborně-
technické zaměření je ze strany kraje podporováno.  
Odbor školství byl však nucen prezentovat nedoporučující stanovisko s ohledem 
na celorepublikové i krajské strategické dokumenty, které zcela jasně říkají, že kapacity škol 
nebudou navyšovány; dalším důvodem pro nedoporučující stanovisko odboru školství, dané 
v tento aktuální moment, je v souvislosti s připravovanou optimalizací sítě škol, neboť je 
nezbytné nenavyšovat nejvyšší počty žáků škol do doby, kdy budou známa alespoň základní 
východiska pro řešení optimalizace škol v kraji.  
Diskuze tedy byla poměrně rozpolcená. 
 
 
 
Předsedkyně výboru dala nejprve hlasovat o žádostech s doporučujícím stanoviskem odboru 
školství.  
Při zahájení projednávání žádostí s doporučujícím stanoviskem se ke členům výboru připojil 
Mgr. Hamáček. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

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

 
USNESENÍ VVZ/6/67/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
s účinností od 1. 9. 2018 
 
Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola 
speciální z 15 na 25 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 
ze 75 na 65 žáků 

 
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 

- zápis oboru vzdělání 33-59-H/01 Čalouník (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 36 žáků a v 1. ročníku 12 žáků 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 33-56-H/01 Truhlář (denní 
forma vzdělávání) ze 180 na 144  

 
Základní škola, Broumov, Kladská 164 
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- zápis oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá s nejvyšším povoleným 
počtem 7 žáků 

- zápis oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá s nejvyšším povoleným 
počtem 12 žáků 

- zápis střední školy s nejvyšším povoleným počtem 19 žáků 
 
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy ze 460 na 384 žáků 
- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační 

technologie (denní forma vzdělávání) ze 136 na 128 žáků 
- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní 

akademie (denní forma vzdělávání) ze 185 na 128 žáků 
- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické 

lyceum (denní forma vzdělávání) ze 136 na 128 žáků 
 
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 

- zápis oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 132 žáků a v 1. ročníku 33 žáků 

- výmaz oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 132 žáků – označení jako dobíhající v rejstříku škol a školských 
zařízení 

 

 
Při zahájení projednávání žádosti trutnovského gymnázia se ke členům připojila Mgr. 
Friedlová.  
 
 
 
Předsedkyně výboru dala následně v návaznosti na diskuzi hlasovat o odročení jednání 
o žádosti Gymnázia, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325. 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:      10 
Proti:     0 
Zdržel se:    2 

 
USNESENÍ VVZ/6/68/2017 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

odročuje 

 jednání o žádosti o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-41-K/81 
Gymnázium (denní forma vzdělávání) z 272 na 544 žáků a v 1. ročníku z 34 na 68 žáků 
s účinností od 1. 9. 2018 ve střední škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo 
náměstí 325  
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Předsedkyně výboru dala s ohledem na předchozí diskuzi hlasovat o upraveném návrhu 

usnesení. 

 

 

Návrh – hlasovat o upraveném návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:       7 
Proti:     2 
Zdržel se:    3 

 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

odročuje 

 jednání o žádosti o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy, jejíž činnost 
vykonává Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. 
odboje 670, z 340 na 360 žáků s účinností od 1. 9. 2018  

 
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 
 
 

Poté dala předsedkyně hlasovat o protinávrhu, konkrétně o doporučení zvýšení nejvyššího 
povoleného počtu žáků od 1. 9. 2018 ve Střední průmyslové škole elektrotechniky 
a  informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670. 
  

 
Protinávrh – hlasovat o předloženém protinávrhu usnesení 

Hlasování: Pro:       3 
Proti:     0 
Zdržel se:    9 

 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
s účinností od 1. 9. 2018 
 
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 340 na 360 žáků  
 
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
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K bodu 3 
Různé, diskuze, závěr 
 
Předsedkyně výboru zahájila závěrečnou diskuzi podnětem Mgr. Roberta Nováka, který se 
dotázal na možnosti řešení otázky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to 
z pohledu krajské úrovně. Toto nařízení má vejít v platnost 25. 5. 2018. Ze strany členů výboru 
byl vznesen požadavek na zjištění možností, jak toto řešit centrálně přes úroveň kraje, je-li to 
možné z hlediska metodického poradenství či pomoci. 
 
Členové výboru byli dále informováni o tom, že na příštím jednání výboru vystoupí Mgr. Soňa 
Holá, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra 
Královéhradeckého kraje a poreferuje o činnosti těchto pedagogických center v kraji. Paní 
ředitelka se nemohla dostavit na stávající jednání, neboť toto bylo časově posunuto o jeden 
týden dopředu oproti původnímu termínu; z tohoto důvodu se její plánované vystoupení 
posouvá na sedmé jednání výboru. 
 
Předsedkyně výboru vyzvala členy k dalším podnětům k diskuzi. 
 
 
Další podněty ze stany členů výboru nevzešly. 
 
Všechny body programu byly vyčerpány.  
 
 
Předsedkyně výboru upozornila členy na další, v pořadí již sedmé, jednání výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost, které je zařazeno jako mimořádné, a bude se konat dne 
13. 9. 2017 od 13:00 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 
pravděpodobně v zasedací místnosti Albrechta z Valdštějna 9-P1.906 či zasedací místnosti 
Františka Kupky 4a-P1.412. 
 
 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast.  
 
 
Šesté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno v 10:30 hodin 
dne 24. 8. 2017. 
 
 
 
 

………………………………………      ……………………………………….. 
Mgr. Edita Vaňková       Mgr. Robert Novák 
předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 25. 8. 2017        
Zpracovala: Mgr. Jindřiška Smejkalová 


