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Z á p i s 

 

ze 17. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 1. října 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka  9-P1.905 

v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 

 

Přítomni: Ing. Jiří Franc (místopředseda), Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Libuše Friedlová, 

Mgr. Petr Hamáček, Petra Horváthová, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra 

Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Dita Vávrová, PhDr. Michal Vávra, 

Mgr. Petr Vysuček 

Omluveni:      Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jan Grulich, Ing. Jaroslav Kostelníček, 

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 

Nepřítomni:   

Tajemnice:     Mgr. Jindřiška Smejkalová 

 

Přizváni: Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Svatava Odlová, 

Mgr. Alena Svátková (omluvena), Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort, 

Ing. Markéta Cermanová, Mgr. Martin Horák, Mgr. Eva Kastnerová, Bc. Monika 

Boháčková, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., Ing. Petra Teplá, Mgr. Marcel 

Navrátil 

 

Členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: Mgr. Martin Hanousek 

 

Program: 

 

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

účasti hostů na jednání 

2. Žádost o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj 

3. Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – stanovisko Královéhradeckého 

kraje k žádosti jiných zřizovatelů 

4. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2019 

5. Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

6. Poskytnutí dotací na individuální účel  

7. Prezentace projektu „Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích 

zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje“  

8. 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  

 

Místopředseda výboru Ing. Jiří Franc zahájil 17. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve 13:05 hodin a následně jej celé 

řídil. Informoval přítomné o nedostupnosti předsedkyně výboru Mgr. Edity Vaňkové, která 

předběžně svou neúčast ze zdravotních důvodů avizovala a učinila vše nutné k zajištění 

bezproblémové realizace 17. jednání a požádala místopředsedu, Ing. Jiřího France, aby celé 

jednání řídil a vedl. Ing. Jiří Franc její žádosti vyhověl.  

 

Místopředseda výboru omluvil z účasti Mgr. Editu Vaňkovou (předsedkyni výboru) z důvodu 

zdravotních komplikací, Ing. Jaroslava Kostelníčka (člena výboru) z naléhavých pracovních 

důvodů a Mgr. Alenu Svátkovou (vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání) z pracovních 

důvodů; dále informoval přítomné o zdržení paní náměstkyně Mgr. Martiny Berdychové 

z důvodu současného zasedání Rady Královéhradeckého kraje; zmínil opakovanou a předem 

avizovanou nepřítomnost Mgr. Libuše Friedlové na jednání výboru z důvodu ohlášené 

pracovní vytíženosti a upozornil na případný odchod Mgr. Svatavy Odlové (vedoucí oddělení 

primárního a zájmového vzdělávání) ze zdravotních důvodů v cca 15:00 hodin. 

V průběhu jednání se omluvili Mgr. Jan Grulich a Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch. 

 

Následně místopředseda výboru seznámil členy s programem jednání.  
Oznámil přítomným, že v závěru dnešního jednání vystoupí Mgr. Marcel Navrátil, zástupce 
společnosti TREXIMA spol. s r. o., a v návaznosti na přání většiny členů výboru (přítomných 
16. jednání výboru) představí projekt „Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného 
v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje“.  
 

Místopředseda dále oznámil, že se do programu k bodu č. 2 „Žádost o zápis změn v rejstříku 

škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj“ přiřazuje také projednání žádosti 

Střední školy průmyslové, textilní a polygrafické se sídlem Hostovského 910, 549 31  Hronov, 

o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení, neboť byla k dnešnímu dni získána všechna 

potřebná stanoviska. 

 

Poté vyzval přítomné členy k případnému doplnění programu.  

 

Nebyl podán návrh na doplnění programu.  

 

Následně bylo přistoupeno ke schválení předložené verze programu. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:    9 

Proti:    0 

Zdržel se:  0 

 

 

USNESENÍ VVZ/17/184/2018 

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 

2. Žádost o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký 

kraj 

3. Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – stanovisko 

Královéhradeckého kraje k žádosti jiných zřizovatelů 

4. Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2019 

5. Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

6. Poskytnutí dotací na individuální účel  

7. Prezentace projektu „Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného 

v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje“  

8. Různé, diskuze, závěr 

 

 

 

 

Místopředseda výboru se dotázal přítomných, zda se některý ze členů dobrovolně ujme postu 

ověřovatele zápisu. Dobrovolníkem se stal Mgr. Petr Vysuček, jenž byl jednohlasně schválen.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:     8   

Proti:     0 

Zdržel se:    1 

 

USNESENÍ VVZ/17/185/2018 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. Petra Vysučka jako ověřovatele zápisu  

 

Místopředseda přivítal na jednání Mgr. Martina Hanouska, předsedu Výboru 
pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
který projevil zájem zúčastnit se celého jednání, zejména pak projednávání bodu č. 7 
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„Prezentace projektu „Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích 
zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje““ vzhledem k těsné provázanosti 
předmětného tématu s jednáním a činností výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní 
příležitosti.  
 

 

Následně dal místopředseda hlasovat o schválení hostů přizvaných k projednávání 

jednotlivých bodů programu. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        9 

Proti:      0 

Zdržel se:     0 

 

USNESENÍ VVZ/17/186/2018 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 5 „Zásady pro poskytování dotací a darů 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje“ 

 Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS. – vedoucího oddělení krajských dotací odboru 

regionálního rozvoje, grantů a dotací 

 

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

účel“ 

 Ing. Petru Teplou – ekonomku odvětví odboru kanceláře hejtmana (kapitola 18, 

finanční dary poskytované radou kraje) 

 

účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 7 „Prezentace projektu „Pilotáž prvků 

duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol 

Královéhradeckého kraje““ 

 Mgr. Marcela Navrátila – zástupce společnosti TREXIMA spol. s r. o.  

 

 

 

 

K bodu 2 

Žádost o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj 

 

Místopředseda výboru vyzval RNDr. Jiřího Orta k představení obou žádostí. Podkladové 

materiály k žádosti Střední školy technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 byly 

členům výboru v předstihu poskytnuty v elektronické podobě. Podkladové materiály k žádosti  
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Střední školy průmyslové, textilní a polygrafické obdrželi členové výboru fyzicky před 
zahájením jednání.  
 

 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
 
Předmět žádosti: 

1. snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 23-43-L/51 Provozní 
technika (denní forma vzdělávání) z 50 na 36 žáků 

2. snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 23-45-M/01 Dopravní 
prostředky (denní forma vzdělávání) ze 120 na 110 žáků 

3. zápis oboru vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 24 žáků a v 1. ročníku 12 žáků 

4. snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 800 na 650 žáků 
 
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 předložila návrh na zápis 
změny v rejstříku škol a školských zařízení, ve kterých žádá o zápis oboru vzdělání 29-41-L/51 
Technologie potravin s nejvyšším povoleným počtem 24 žáků a recipročně žádá snížení 
nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělání 23-43-L/51 Provozní technika z 50 na 36 
a 23-45-M/01 Dopravní prostředky ze 120 na 110; vzhledem k aktuální situaci vzniklé 
v důsledku dříve provedené optimalizace škol (Nový Bydžov a Hlušice) dále žádá o snížení 
nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 800 na 650.  
 
Požadavek na zařazení nástavbového oboru vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin je 
z pohledu školy považován za opodstatněný, neboť vhodně a návazně doplní vzdělávací 
nabídku školy, která vzdělává žáky v oborech středního vzdělání s výučním listem ze skupiny 
oborů vzdělání 29 Potravinářství a potravinářská chemie (29-54-H/01 Cukrář a 29-56-H/01 
Řezník - uzenář) a 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (65-51-H/01 Kuchař – číšník); navíc 
tímto krokem bude zamezeno odlivu žáků do Středočeského kraje, kde optimalizace 
nástavbového studia není doposud řešena. Požadavek školy je v souladu s Dlouhodobým 
záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 – 2020 
a Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
Královéhradeckého kraje (2016 – 2020), které říkají, že do struktury oborů vzdělání ve střední 
škole nebo vyšší odborné škole může být nově zařazen či kapacitně posílen obor vzdělání, 
který bude odpovídat předpokládaným dlouhodobým budoucím potřebám trhu práce a bude 
podpořen odůvodněným stanoviskem zástupce sociálních partnerů, přičemž vyjádření Úřadu 
práce ČR, resp. Krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové, je z hlediska potřeb trhu práce 
kladné. Z výše uvedených důvodů odbor školství navrhuje žádosti vyhovět. 
 
 
Diskuze: 
Mgr. Robert Novák, PhDr. Michal Vávra 
PaedDr. Markéta Stuchlíková 
 
V rámci diskuze bylo zdůrazněno vhodné doplnění nabídky oborů vzdělání 29 Potravinářství 
a potravinářská chemie a  65 Gastronomie, hotelnictví a turismus v dané škole; přičemž tímto 
krokem bude zároveň podpořena profilace školy a umožněno pokračování ve vzdělávání, resp. 
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získání středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou žákům s odpovídajícími 
schopnostmi a zájmem o zvýšení úrovně svého vzdělání. Takto rozšířená nabídka vzdělávání 
zamezí úbytku žáků ve škole a jejich odchodu do ostatních krajů, neboť v současné době není 
optimalizace oborů vzdělání na národní úrovni koordinována a každý kraj ji řeší samostatně. 
V této souvislosti byly zmíněny také tematické zprávy ČŠI, ve kterých je řešena kvalita 
nástavbového studia.  
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil Mgr. Petr Hamáček. 
 
Místopředseda dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: Pro:        10 

Proti:        0 

Zdržel se:       0 

 

USNESENÍ VVZ/17/187/2018 

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 
 
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 

 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 23-43-L/51 Provozní 
technika (denní forma vzdělávání) z 50 na 36 žáků 

 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 23-45-M/01 Dopravní 
prostředky (denní forma vzdělávání) ze 120 na 110 žáků 

 zápis oboru vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 24 žáků a v 1. ročníku 12 žáků 

 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 800 na 650 žáků 
 

 
 
 
Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická 
(se sídlem Hostovského 910, 549 31 Hronov) 
 
Předmět žádosti: 

1. zápis oboru vzdělání 31-41-M/01 Textilnictví (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 136 žáků a v 1. roč. 34 žáků 

2. zápis oboru vzdělání 31-43-M/01 Oděvnictví (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 136 žáků a v 1. roč. 34 žáků 

3. zápis oboru vzdělání 31-58-H/01 Krejčí (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 102 žáků a v 1. roč. 34 žáků  
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Dne 1. 7. 2018 došlo ke splynutí tří krajských příspěvkových organizací (Střední průmyslová 
škola, Hronov, Hostovského 910; Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 
17. listopadu 1197; Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285) 
a vznikla příspěvková organizace Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická, se sídlem 
Hostovského 910, 549 31 Hronov, a se třemi centry vzdělávání:  

 centrem textilních technologií a oděvní tvorby v Červeném Kostelci 

 centrem elektrotechnických a strojírenských technologií v Hronově 

 centrem propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. 
 
Vzhledem k dobíhajícím oborům vzdělání, kterými jsou 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
(denní forma vzdělávání), 64-41-L/51 Podnikání (denní a dálková forma vzdělávání)                 
a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (denní forma vzdělávání), lze v odloučeném pracovišti 
v Červeném Kostelci, tj. plánovaném centru textilních technologií a oděvní tvorby, 
předpokládat výrazný úbytek žáků, který současně povede ke ztrátovosti provozu školní 
jídelny a domova mládeže; přičemž domov mládeže je vázán plněním pětileté udržitelnosti 
v rámci projektu realizovaného v operačním programu Životní prostředí – jeden z důvodů, 
proč je vhodné podpořit životaschopnost tohoto odloučeného pracoviště a zajistit pro 
uchazeče lákavou a perspektivní nabídku oborů vzdělání. 
Škola nyní připravuje rámcový vzdělávací program nového unikátního textilního oboru 
(jediného v České republice), který bude zaměřen do oblasti moderních a průmyslových 
textilií. V mezidobí, resp. do zápisu nově připravovaného oboru vzdělání do nabídky 
vzdělávání, preferuje škola nabídku následujících oborů vzdělání 34-41-M/01 Textilnictví,       
31-43-M/01 Oděvnictví a 31-58-H/01 Krejčí, přičemž obory vzdělání 31-43-M/01 Oděvnictví 
a 31-58-H/01 Krejčí by byly nabízeny přednostně ve zkrácené podobě studia. Úspěšní 
absolventi těchto oborů by se následně mohli také vzdělávat v nově připravovaném oboru. 
Stanovisko krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové je kladné s ohledem na snahu 
resuscitovat střední odborné školství se zaměřením do textilního a oděvního průmyslu; tuto 
snahu zároveň podporují i zaměstnavatelské firmy působící nejen v regionu, ale obecně 
v odvětvích textilního a oděvního průmyslu.  
Z výše uvedených důvodů odbor školství Krajského úřadu doporučuje této žádosti vyhovět.  
 
Diskuze: 
Ing. Jiří Franc, Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra 
Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Petr Vysuček 
Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort, 
Mgr. Martin Horák 
Mezi členy výboru se rozpoutala poměrně horlivá diskuze narážející na fakt, že na jedné straně 
došlo k optimalizaci oborů vzdělání, sloučení či splynutí několika škol a na straně druhé 
zvažujeme podporu oborů vzdělání s nízkou perspektivou a finančním ohodnocením na trhu 
práce. Zároveň byla řešena také rizika spojená se zápisem takových oborů vzdělání, které jsou 
podmíněny spoluprací se zaměstnavatelem a jeho výraznou snahou o nábor pracovní síly 
v momentální okamžik s ohledem na potřeby aktuálního objemu výroby a poptávky na trhu 
práce. Nicméně z hlediska regionálního je třeba vzít v potaz snahu školy o zachování 
životaschopnosti odloučeného pracoviště a zachování centralizované nabídky textilních 
a oděvních oborů vzdělání v Červeném Kostelci, a to v souvislosti s poměrně pozitivními 
vyhlídkami v rámci podpory rozvoje nových technologií v textilním a oděvním průmyslu 
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a v souvislosti také s příznivou územní pozicí co do lokalizace chemických studií v Pardubickém 
kraji. Mnozí ze členů výboru namítali, že provoz odloučeného pracoviště, resp. školy, 
v Červeném Kostelci je již několik let problémový a je skutečně velkou neznámou, zda se 
provoz v detašovaném pracovišti i přes obrovskou snahu nového pana ředitele, Ing. Josefa 
Matyáše, podaří zachránit. Většina členů se rovněž pozastavovala nad navrhovaným nejvyšším 
počtem žáků (136) v denní formě vzdělávání v oboru vzdělání 31-41-M/01 Textilnictví. 
 

RNDr. Věra Svatošová upozornila přítomné, že se zdrží hlasování z důvodu možného střetu 
zájmů. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: Pro:          6 

Proti:        0 

Zdržel se:       4 

 

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. 2019 

 

Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická (se sídlem Hostovského 910, 549 31 
Hronov) 

 zápis oboru vzdělání 31-41-M/01 Textilnictví (denní forma vzdělávání) s 

nejvyšším povoleným počtem 136 žáků a v 1. roč. 34 žáků 

 zápis oboru vzdělání 31-43-M/01 Oděvnictví (denní forma vzdělávání) s 

nejvyšším povoleným počtem 136 žáků a v 1. roč. 34 žáků 

 zápis oboru vzdělání 31-58-H/01 Krejčí (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 

povoleným počtem 102 žáků a v 1. roč. 34 žáků  

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 

 

 

 

K bodu č. 3 

Žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – stanovisko Královéhradeckého 

kraje k žádosti jiných zřizovatelů 

 

Místopředseda výboru vyzval RNDr. Jiřího Orta k představení obou žádostí. Podkladové 

materiály byly členům výboru v předstihu poskytnuty v elektronické podobě.  
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Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2019 
stanovisko kraje, na jehož území bude střední škola působit, pokud není jejím zřizovatelem 
§ 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. 
 
Předmět žádosti: 

1. zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy ze 46 na 56  
 
Škola žádá o zvýšení celkové kapacity stávající základní školy. V rámci základní školy jsou 
vzděláváni žáci ve dvou oborech, a to  79-01-B/01 Základní škola speciální (s kapacitou 10 žáků) 
a 79-01-C/01 Základní škola (s kapacitou 46 žáků). Celková kapacita základní školy je téměř 
naplněna (43 žáků z 46 možných) a poptávka po vzdělávání a službách neustále stoupá, proto 
škola žádá o navýšení celkové kapacity školy ze 46 žáků na 56. Škola je zřízena podle § 16 
odst. 9 školského zákona a vzdělává převážně žáky s tělesným postižením a s více vadami. 
Škola v daném oboru prioritně vzdělává žáky s těžkým tělesným postižením bez narušení 
intelektu, čímž se její činnost jeví jako ojedinělá a z tohoto důvodu odbor školství navrhuje 
doporučující stanovisko. 
 
Diskuze: 
PhDr. Michal Vávra 
RNDr. Jiří Ort 
 
V rámci diskuze zazněl dotaz, zda Královéhradecký kraj neuvažuje o zřízení krajské příspěvkové 
organizace, jejíž vzdělávací a výchovná činnost by byla soustředěna právě na žáky s těžkým 
tělesným postižením bez narušení intelektu; o tomto kroku se však v současné době 
neuvažuje. 
 
 
Místopředseda dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        9 

Proti:      0 

Zdržel se:     1 

 

USNESENÍ VVZ/17/188/2018 

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 
 
PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. 

 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy ze 46 na 56  
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Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2019 
stanovisko kraje, na jehož území bude střední škola působit, pokud není jejím zřizovatelem 
§ 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 
 
Předmět žádosti: 

1. označení oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 80 žáků v rejstříku škol a školských zařízení jako dobíhající 

 
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška žádá v rámci nástavbového studia 
o výmaz oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání v denní formě vzdělávání z rejstříku škol 
a školských zařízení. Předpokládá se, že v oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání v denní formě 
vzdělávání budou ve školním roce 2018/2019 vzděláváni žáci pouze ve 2. ročníku, tento obor 
bude tedy označen v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2019 jako dobíhající 
a od 1. 9. 2019 do tohoto oboru nebudou do 1. ročníku přijímáni uchazeči. Tuto žádost                  
o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení lze považovat za úpravu oborové nabídky 
soukromé školy a odbor školství k předmětné žádosti navrhuje doporučující stanovisko. 
 
Diskuze: 
Ing. Jiří Franc, PhDr. Michal Vávra 
PaedDr. Markéta Stuchlíková, RNDr. Jiří Ort 
 
V rámci diskuze bylo zmíněno, že výše uvedená škola reagovala na aktuální stav počtu žáků 
ve škole a zároveň respektovala doporučení ČŠI týkající se nástavbového studia. 
 
Místopředseda dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        10 

Proti:        0 

Zdržel se:       0 

 

USNESENÍ VVZ/17/189/2018 

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 
 
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 

 označení oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 80 žáků v rejstříku škol a školských zařízení jako 
dobíhající 
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K bodu č. 4 

Informace o přípravě rozpočtu odvětví školství pro rok 2019 

 
Místopředseda vyzval Ing. Václava Jarkovského k představení podkladových materiálů, které 
v předstihu členové výboru obdrželi. 
 
Ing. Václav Jarkovský informoval přítomné o podobě návrhu rozpočtu odvětví školství pro rok 
2019 a podobě uplatněných požadavků, výši přidělených objemů finančních prostředků 
pro rok 2019, a to konkrétně u příspěvků na provoz příspěvkových organizací, u ostatních 
běžných výdajů, u příspěvků na investice příspěvkových organizací z kapitoly 14. 
Dále informoval přítomné, že v oblasti příjmů jsou stanoveny odvody z fondů investic 
příspěvkových organizací ve výši odpovídající 80 % objemu odpisů krytých rozpočtem. 
Kalkulace příjmů v rozsahu schváleného rozpočtu pro rok 2018 a výše příspěvků na provoz 
příspěvkových organizací pro rok 2019 neumožňují pokrýt všechny aktuální požadavky 
na odpisy pro rok 2019; požadavek školství na pokrytí zvýšení odpisů pro rok 2019 nebyl 
v rozpočtu rok 2019 zohledněn.   
Rozpočet Fondu rozvoje a reprodukce (FRR, kapitola 50) je spravován investičním odborem, 
odbor školství se však podílí na zařazení akcí k realizaci. Rozpočet fondu rozvoje a reprodukce 
pro rok 2019 činí 107 milionů Kč (původně bylo počítáno se 120 miliony Kč), přičemž bude 
čerpán nejen na akce nové, ale i stávající, které jsou v realizaci. Oproti předchozím letem 
dochází k navýšení objemu pro školství. 
 
Řada požadavků odvětví školství bohužel nebyla zohledněna, a to zejména: 

 dokrytí nárůstu objemu odpisů o 3 462,9 tisíc Kč oproti objemu schváleného rozpočtu 

pro rok 2018 a navýšit související odvody z fondů investic o 2770,3 tisíc Kč (80 % 

objemu navýšení odpisů).  

 zvýšení nákladů spojené se zabezpečením GDPR 

 posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v oborech 

skupin oborů 23 - Strojírenství a 26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 

technika  

 obnovu počítačů v počítačových učebnách krajských škol 

 obnovu vybavení učeben nastavitelným a jiným nábytkem, ubytovacích kapacit, šaten. 
 
 
Diskuze:  
PhDr. Michal Vávra 
Ing. Václav Jarkovský 
 
V rámci diskuze zazněl pouze upřesňující dotaz k prezentovaným číselným údajům.  
 
Místopředseda dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        10 

Proti:        0 

Zdržel se:       0 
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USNESENÍ VVZ/17/190/2018 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 informaci o podobě návrhu rozpočtu pro odvětví školství a požadavcích na rok 2019  

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zabezpečit objemy rozpočtu pro rok 2019 
dle požadavků odvětví školství a ve schváleném rozpočtu, popř. v jeho úpravách 
zohlednit doposud neřešené požadavky  

 

 

 

K bodu 5 

Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

 

Členové výboru obdrželi v elektronické podobě podkladové materiály. Místopředseda výboru 
vyzval Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., k seznámení přítomných členů s předloženým 
materiálem. Jedná se o bod stažený ze 16. jednání výboru. 
 
Ing. Bc. Miroslav Mejstřík informoval přítomné členy, že se jedná zejména o úpravy obsahu, 
struktury a logického členění stávajících Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje a návrh souvisejícího příkazu ředitelky krajského úřadu, který 
upravuje zpracování dotačních programů, včetně kompetencí odborů krajského úřadu, 
a rovněž upravuje postupy při administraci žádostí o poskytnutí dotace nebo daru. Předmětné 
úpravy probíhají z důvodu zpřehlednění veškerých postupů a zejména povinností žadatele 
o dotaci, resp. následného příjemce dotace nebo daru. Původní verze zásad obsahuje pouze 
ustanovení ve vztahu k žadateli o dotaci/dar. Ve své podstatě v rámci předloženého návrhu 
zásad došlo k výraznému zpřehlednění a logickému rozčlenění na jednotlivé oblasti 
(programové dotace, individuální dotace a dary).  
 

Diskuze: 

Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Robert Novák, Mgr. Táňa Šormová, 

PhDr. Michal Vávra,  

Mgr. Martin Horák Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

 

Členové výboru, konkrétně Mgr. Jana Berkovcová, upozornili na rozporuplné a nevhodné 

vyjádření „Poskytnutí dotace v tomto případě musí předcházet souhlas věcně příslušného 

odboru KÚ, Výboru a člena Rady kraje.“ v Článku 4 odstavci I (strana 9, Zásady pro poskytování 

dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje) a navrhli úpravu na „„Poskytnutí dotace 

v tomto případě musí předcházet vyjádření věcně příslušného odboru KÚ, Výboru a člena Rady 

kraje.“, se kterou Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., jako předkladatel materiálu souhlasil, neboť 

uvedl, že o poskytnutí finanční podpory rozhoduje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje či 

Rada Královéhradeckého kraje a není nezbytně nutné získat předchozí souhlas všech 3 
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jmenovaných „instancí“ k tomu, aby žádost mohla být postoupena a schválena 

zastupitelstvem či radou. Členové výboru poté zmínili drobné gramatické či stylistické korekce. 

Členové výboru opakovaně zmiňovali, že je pro ně velmi obtížné vyjadřovat se k předloženým 

žádostem o individuální dotaci, neboť nemají dostatečné množství informací k adekvátnímu 

posouzení žádostí (např. žádosti mají různý rozsah zejména po obsahové stránce). Mgr. Jana 

Berkovcová spolu s ostatními členy výboru zdůraznila požadavek na respektování stanoviska 

výboru k posuzovaným žádostem. Ing. Jiří Franc upozornil také na riziko, že zkušený žadatel 

má mnohem větší šanci dotaci získat bez ohledu na kvalitu a dopad jeho záměru oproti tak 

říkajíc „nezkušeným“ žadatelům.  Mgr. Táňa Šormová zmínila administrativní a časovou 

náročnost spojenou s uzavíráním smluv a případných dodatků k těmto smlouvám. V závěru 

diskuze členové výboru požádali Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., o poskytnutí dat týkajících 

se počtu předkládaných žádostí, počtu úspěšně schválených žádostí, objemu poskytovaných 

finančních prostředků, specifikaci oblastí, do kterých jsou finanční prostředky poskytovány 

apod., a to od roku 2014 až doposud. 

 

Při projednávání tohoto bodu se dostavila Mgr. Libuše Friedlová. 

Členové výboru navrhli drobnou úpravu textace návrhu usnesení, neboť považovali za důležité 

zdůraznit, že se jedná o „aktualizované znění“ již schválených Zásad pro poskytování dotací 

a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje, i přestože se dle slov Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, 

DiS., jednalo spíše o formální zásahy v důsledku logického členění s cílem zpřehlednění 

a snadnější orientace v uvedených požadavcích, povinnostech a postupech.  Do původní 

textace návrhu usnesení bylo doplněno slovo „nové“ Zásady pro poskytování dotací a darů 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje tak, aby bylo patrno, že zásady již existují a nejde 

o „novinku v pravém slova smyslu“;  vyjádření „aktualizované znění“ bylo ze strany                     

Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., rozporováno. 

 

Následně místopředseda dal hlasovat o předloženém návrhu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        10 

Proti:        0 

Zdržel se:       1 

 

USNESENÍ VVZ/17/191/2018 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrh nových Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh nových Zásad pro poskytování 

dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
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K bodu 6 

Poskytnutí dotací na individuální účel  

 

Členové výboru obdrželi v elektronické podobě podkladové materiály.  Místopředseda výboru 

vyzval Ing. Petru Teplou k představení žádostí.  

Ing. Petra Teplá stručně představila návrh projektové žádosti z oblasti vzdělávání, jejíž finanční 

požadavek nepřevyšuje 100 000,00 Kč. Předložená žádost o poskytnutí dotace na individuální 

účel bude v případě schválení Radou Královéhradeckého kraje hrazena z kapitoly 18 – 

zastupitelstvo kraje na rok 2018. 

 

Č. IČO Žadatel Projekt Účel 
Požadavek 

Kč 

Doporučeno 

VVVZ 

Kč 

1 05876761 
FINGRAM CS 

s.r.o. 

Finanční gramotnost 

ve vztahu k ohroženým 

skupinám obyvatelstva 

Proškoleno do současné doby bylo již více 

než 3 100 osob a v současné době se 

snažíme najít možnost financování našeho 

přednáškového cyklu tak, aby umožnil 

vytvořit systém financování projektu z 

vnějších zdrojů, abychom mohli následně 

nabízet celý vzdělávací program pravidelně 

školám a široké veřejnosti zdarma. Jedná se 

prostředky, které by byly použity na mzdy, 

dopravu a pomůcky, pro výuku finanční 

gramotnosti a základního právního 

povědomí. 

95 000 Kč  

 

 

Diskuze: 

Ing. Jiří Franc, Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, RNDr. Věra 

Svatošová, PhDr. Michal Vávra 

Mgr. Martin Horák  

 

V rámci diskuze bylo na jedné straně zmíněno, že projektů v této oblasti již  bylo a je 

realizováno dostatečné množství, na druhé straně byl dán podnět, zda by vzhledem k častému 

podávání projektových žádostí v této oblasti nebylo vhodné uvažovat o vypsání relevantního 

krajského dotačního programu. Členové výboru k této konkrétně předložené žádosti opět 

namítali nedostatečné množství informací, na jejichž základě má být žádost posouzena (např. 

obsah a rozsah programu apod.) 

 

 

Mgr. Robert Novák se k hlasování nepřipojil. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:          0 

Proti:        0 

Zdržel se:     10 
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NÁVRH USNESENÍ  

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 předloženou žádost o poskytnutí dotace na individuální účel, která bude hrazena 
z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje na rok 2018: 
 

Č. IČO Žadatel Projekt Účel 
Požadavek 

Kč 

1 
0587676

1 

FINGRAM CS 

s.r.o. 

Finanční 

gramotnost 

ve vztahu 

k ohroženým 

skupinám 

obyvatelstva 

Proškoleno do současné doby bylo již 

více než 3 100 osob a v současné době 

se snažíme najít možnost financování 

našeho přednáškového cyklu tak, aby 

umožnil vytvořit systém financování 

projektu z vnějších zdrojů, abychom 

mohli následně nabízet celý vzdělávací 

program pravidelně školám a široké 

veřejnosti zdarma. Jedná se prostředky, 

které by byly použity na mzdy, dopravu 

a pomůcky, pro výuku finanční 

gramotnosti a základního právního 

povědomí. 

95 000 Kč 

 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 

 

Členové výboru diskutovali nad předloženou formulací usnesení, neboť „vzít na vědomí“ 

nevyjadřuje stanovisko výboru. 

 

Mgr. Jana Berkovcová dala návrh hlasovat o nedoporučení žádosti k podpoře.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:          9 

Proti:        0 

Zdržel se:       2 

 

USNESENÍ VVZ/17/192/2018  

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. nedoporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podpořit předloženou žádost o poskytnutí 
dotace na individuální účel, která bude hrazena z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje 
na rok 2018:  
 

Č. IČO Žadatel Projekt Účel 
Požadavek 

Kč 

1 
0587676

1 

FINGRAM CS 

s.r.o. 

Finanční 

gramotnost 

ve vztahu 

k ohroženým 

Proškoleno do současné doby bylo již 

více než 3 100 osob a v současné době 

se snažíme najít možnost financování 

našeho přednáškového cyklu tak, aby 

umožnil vytvořit systém financování 

95 000 Kč 
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skupinám 

obyvatelstva 

projektu z vnějších zdrojů, abychom 

mohli následně nabízet celý vzdělávací 

program pravidelně školám a široké 

veřejnosti zdarma. Jedná se prostředky, 

které by byly použity na mzdy, dopravu 

a pomůcky, pro výuku finanční 

gramotnosti a základního právního 

povědomí. 

 

 

 

 

 

K bodu 7 

Prezentace projektu „Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích 

zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje“ 

 

Na základě přání většiny členů výboru přítomných 16. jednání byla zařazena prezentace 

projektu „Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích zaměstnavatelů 

a středních škol Královéhradeckého kraje“. Místopředseda výboru vyzval Mgr. Marcela 

Navrátila, zástupce společnosti TREXIMA spol. s r. o.  k představení předmětného projektu. 

 

Projekt „Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích zaměstnavatelů 

a středních škol Královéhradeckého kraje“. 

 

Mgr. Marcel Navrátil nejprve zmínil předchozí zkušenosti v rámci spolupráce na tuzemských 

projektech s NÚV (např. POSPOLU) či mezinárodních projektech v rámci ERASMUS+ apod. 

Poté přistoupil k představení projektu a uvedl, že se jedná o projekt, který navazuje 

na zkušenosti s implementací prvků duálního vzdělávání pilotního projektu realizovaného 

v Moravskoslezském kraji. Projekt by měl zajistit intenzivní spárování a zefektivnění 

spolupráce škol a zaměstnavatelů; přičemž společnost TREXIMA sehraje roli jakéhosi 

„mentora či garanta = koordinátora“ mezi školami a zaměstnavateli. Obdobně jako projekt 

Moravskoslezského kraje, jenž je řešen v rámci společného „Memoranda o podpoře pilotního 

ověření duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ podepsaného Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, Svazem průmyslu a dopravy a Krajským úřadem Moravskoslezského 

kraje, cílí na zajištění lepší uplatnitelnosti absolventů škol na trhu práce prostřednictvím 

podpory odborného a technického vzdělávání včetně spolupráce škol a  firem formou posílení 

prvků duálního vzdělávání, přičemž podstatou duálního vzdělávání se rozumí společné 

(míněno za aktivní účasti zaměstnavatelů a škol) zajišťování vzdělávání a ověřování 

technických kompetencí buď u zaměstnavatele za účasti školy, anebo ve škole za účasti 

zaměstnavatele. Dále uvedl, že prioritou projektu je zacílení na podporu učňovských oborů, 

zvýšení zájmu žáků o studium, zvýšení atraktivity nabízených oborů, zvýšení kvality oborů 

a výsledků učení, zvýšení kompetencí pedagogů a zefektivnění párování mezi školami 
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a podniky apod. Důležitým přidruženým faktorem projektu je podpora principu učení se praxí               

(work-based learning) a rostoucí spokojenost zaměstnavatelů s kvalitou absolventů. 

 

 

Diskuze: 

Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Robert Novák, Mgr. Táňa 

Šormová, PhDr. Michal Vávra, Mgr. Petr Vysuček 

Mgr. Martin Horák, RNDr. Jiří Ort 

 

 

Následně se strhla velmi zajímavá diskuze. Dotazy byly mířeny na cíle projektu a jeho dopady; 

konkrétní otázky se týkaly počtu zainteresovaných škol, žáků (včetně případného zapojení 

např. sluchově postižených apod.) a zaměstnavatelských firem, rozsahu činnosti a velikosti 

zaměstnavatelských firem, způsobu zapojení hlavních aktérů v rámci projektu, zacílení oborů 

vzdělání a způsoby realizace zpětné vazby co do efektivity a kvality realizace projektu, možné 

způsoby zavázání si podporovaných žáků k nástupu do pracovního poměru ve spolupracující 

firmě apod. Členové výboru požadovali konkrétní příklady, v čem bude pro školy projekt 

nápomocný, v čem je inovativní, jaké výhody jim přinese v době realizace projektu i po jeho 

ukončení apod. Dále upozornili, že při realizaci projektu je důležité zohledňovat současně 

potřeby obou hlavních aktérů, tj. potřeby nejen zaměstnavatelů, ale také škol. V rámci diskuze 

také zaznělo, že obdobné aktivity v Královéhradeckém kraji již několik let vyvíjí ve spolupráci 

se školami Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. V závěru diskuze členové 

výboru vyjádřili přání, aby byla zpracována zpětná vazba co do počtu zapojení žáků a jejich 

nástupu do pracovního procesu u spolupracujících firem, délka jejich pracovního poměru 

u spolupracujících firem s ohledem na současnou poměrně výraznou fluktuaci na trhu práce, 

monitoring zvýšeného zájmu o příslušné obory vzdělání, vyčíslení vynaložených financí 

v přepočtu na jednoho v projektu úspěšně podpořeného žáka apod. Členové výboru požádali 

o poskytnutí těchto dat k realizovanému projektu v Moravskoslezském kraji, jsou-li tyto 

k dispozici a vyjádřili obdobná očekávání co do zpětné vazby vůči projektu 

v Královéhradeckém kraji. 

RNDr. Jiří Ort informoval, že v současný moment projevily zájem o zapojení do projektu čtyři 

školy a některé další školy své možné zapojení stále zvažují; rovněž zdůraznil, 

že Královéhradecký kraj má zájem zejména o spolupráci a zapojení menších a středních 

podniků. 

 

Mgr. Jana Berkovcová opustila jednání v průběhu projednávání tohoto bodu. 

 

Následně místopředseda dal hlasovat o předloženém návrhu. 
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Členové výboru se pozastavovali nad faktem, že žádost o individuální dotaci již byla 

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena a nyní jsou členové výboru pouze 

zevrubně informováni o realizaci projektu, tj. obdrželi pouze velmi základní informace. 

 

Mgr. Robert Novák se k hlasování nepřipojil. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:        5 

Proti:      0 

Zdržel se:     4 

 

 

USNESENÍ VVZ/17/193/2018 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o projektu „Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích 

zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje“ 

 

 

 

K bodu 8 

Různé, diskuze, závěr 

 

Místopředseda výboru vyzval členy k dalším podnětům k diskuzi. 

 

Další podněty ze stany členů výboru nevzešly. 

 

 

Všechny body programu byly vyčerpány.  

 

 

Místopředseda výboru upozornil členy na další, v pořadí již osmnácté (18.), jednání výboru pro 

výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, které se bude konat v pondělí 12. 11. 2018 od 13:00 

hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, v zasedací místnosti Karla Poláčka 

P1.905.   

 

 

 

Místopředseda výboru poděkoval přítomným za účast. 
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Sedmnácté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno ve 15:45 

hodin dne 1. 10. 2018.  

 

 

 

 

 

………………………………………      ……………………………………….. 

Ing. Jiří Franc       Mgr. Petr Vysuček 

místopředseda výboru        ověřovatel zápisu 

 

 

Dne 4. 10. 2018 zpracovala:  Jindra Smejkalová 


