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KARLOVARSKÝ KRAJ
ZASTUPITELSTVO – VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
  


Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, Česká republika
IČ: 70891168,  DIČ: 128-70891168 Tel.: +420 353 502 111, http//: www.kr-karlovarsky.cz, E-mail: eva.pouckova@kr-karlovarsky.cz
Usnesení
z jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ze dne 3. 10. 2007



1/6/07
VVVZ schválil program jednání
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
přijato


2/6/07

VVVZ bere na vědomí a doporučuje RKK ke schválení s účinností od 1. září 2008 nové obory vzdělání včetně forem vzdělávání a nejvyššího povoleného počtu žáků ve středních školách a studentů ve vyšších odborných školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace 
Gymnázium a střední odborná škola Aš
63-41-M/040 Informatika v ekonomice			forma denní		136 
Střední zdravotnická škola Cheb
75-41-N/002 Sociální práce					forma denní		132 
75-41-N/002 Sociální práce					forma dálková		  88 
Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
64-41-L/524 Podnikání					forma dálková		102
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
65-43-N/.. Cestovní ruch					forma denní		200 
65-43-N/.. Cestovní ruch					forma dálková		  50 
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
53-41-M/007 Zdravotnický asistent				forma dálková		170 
53-41-M/008 Nutriční asistent				forma denní		136 
53-41-M/008 Nutriční asistent				forma dálková		170 
53-41-N/4.   Diplomovaný nutriční terapeut			forma denní		132 
Střední průmyslová škola Ostrov
26-47-M/003 Informační technologie - aplikace osobních počítačů 											forma denní		136
Střední lesnická škola Žlutice
41-46-L/502 Lesní hospodářství				forma denní		 68 
Střední průmyslová škola Loket
36-46-M/002 Geodézie – geodézie				forma dálková		170 
36-46-M/002 Geodézie – geodézie				forma večerní		170 
Střední škola živnostenská Sokolov
64-41-M/001 Podnikání a služby				forma denní		136 
69-53-E/502  Provoz domácnosti				forma denní	 	  68, 
Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří
26-47-M/003 Informační technologie – aplikace osobních počítačů 										forma denní 		136,

hlasování: pro 5 , proti 1, zdržel se 0
přijato

3/6/07

bere na vědomí a doporučuje RKK ke schválení s účinností od 1. září 2008 zrušení oborů vzdělání včetně forem vzdělávání ve středních školách a vyšší odborné škole, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
53-43-M/001 Zdravotní laborant				forma denní
53-44-M/001 Zubní technik					forma denní
53-43-M/002 Farmaceutický laborant			forma denní
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
33-41-M/002 Dřevěné konstrukce				forma denní
63-42-L/502 Technickohospodářské a správní činnosti	forma večerní (nástavba)
23-43-L/506 Provozní technika				forma večerní (nástavba)
36-44-L/502 Stavební provoz 				forma večerní (nástavba)
63-51-H/002 Technickoadministrativní pracovník		forma denní
33-56-H/003 Truhlář – dřevěné konstrukce			forma denní,
bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení s účinností od 1. prosince 2007 změnu sídla příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary z 360 01 Karlovy Vary, Křižíkova 6, na 360 01 Karlovy Vary, Křižíkova 12, včetně vydání dodatku ke zřizovací listině,
bere na vědomí a nedoporučuje RKK ke schválení s účinností od 1. září 2008 nové obory vzdělání včetně forem vzdělávání ve středních školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace 
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 
66-53-H/003 Operátor skladování				forma denní		102 
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 
75-41-M/003 Sociální péče – pečovatelská činnost		forma denní		136.

hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
přijato


4/6/07
VVVZ bere na vědomí oznámení Mgr. Václava Jiříka o odstoupení z členství ve výboru, 
bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení návrh OVV ČSSD v Chebu na jmenování pana Mgr. Vladimíra Hartmanna členem výboru.
hlasování: pro , proti 0, zdržel se 0
přijato


Karlovy Vary 3. října 2007


………………………
Ing. Karel Jakobec
předseda výboru

