
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 11. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

konaného dne 16. srpna 2018 v 13:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni: Mgr. Bc. Hana Žáková, Ing. Erik Klimeš (nepřítomen od 13:55 do 

14:13), Mgr. Božena Šikýřová, Bc. Petr Šikýř, Mgr. Pavel Janus, Mgr. 

Luděk Soukup, Ing. Jan Homolka 

 

Omluveni: Mgr. Jan Hluchý, Mgr. Zdeněk Hrkal, Mgr. Bc. Václav Slavík 

 

Neomluveni:  Mgr. Vladimír Hartmann 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Jaroslav Bradáč, Mgr. Monika Havlová, Mgr. Zdenka Spalová 

(usnesení č. 2/01/17), Bc. Vlastimil Kovařík (zapisovatel) 

 

Jednání zahájila v 13:05 hodin a ukončila v 14:50 hodin předsedkyně Výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje Mgr. Bc. Hana Žáková. 

 

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

schválili účast hostů: Ing. Jaroslav Bradáč (člen rady Karlovarského kraje), Mgr. Monika 

Havlová (vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

schválili následující program: 

 

1. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 

1. ledna 2018 do 31. července 2018 

 

2. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 

2018 

 

3. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje týkající se přesunu 

kompetencí ohledně stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do 

jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání z ředitelů středních škol a vyšších 

odborných škol na zřizovatele 

 

4. Příprava zákonodárné iniciativy týkající se problematiky žáků, kteří po splnění 

povinné školní docházky nepokračují ve středním vzdělávání a řešení problematiky 

soukromých středních škol, které byly zapsány do rejstříku škol a školských zařízení 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a kraje vůči nim nemají žádnou 

kompetenci 
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pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

 

1. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 

od 1. ledna 2018 do 31. července 2018 

 

usnesení č. 137/08/18  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK vzít na 
vědomí 

 

 informaci o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu na financování škol 

a školských zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2018 do 

31. července 2018 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

2. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na 

rok 2018 

 

usnesení č. 138/08/18  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK vzít na 
vědomí 

 

5. Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve středních školách 

zřizovaných Karlovarským krajem 

 

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu činností, práv, povinností a závazků, darování 

movitých věcí a poskytnutí finančního daru v souvislosti se zrušením Základní 

umělecké školy Antonína Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

7. Smlouva o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 

 

8. Zřízení nových oborů vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem 

 

9. Stanovisko kraje k navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělání 

střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. 

 

10. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

11. Připomínky k návrhu Analytické a strategické části Koncepce středního školství 

v Karlovarském kraji 

 

12. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury 

obyvatelstva 

 

13. Různé 

      



 3 

 rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 

2018 – stav k datu 31. července 2018  

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

3. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje týkající se přesunu 

kompetencí ohledně stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do 

jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání z ředitelů středních škol 

a vyšších odborných škol na zřizovatele 

 

usnesení č. 139/08/18  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke 
schválení 

 

 zákonodárnou iniciativu Zastupitelstva Karlovarského kraje týkající se kompetencí 

zřizovatelů střední škol ve vztahu ke stanovení předpokládaného počtu 

přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání, dle 

návrhu 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

4. Příprava zákonodárné iniciativy týkající se problematiky žáků, kteří po splnění 

povinné školní docházky nepokračují ve středním vzdělávání a řešení 

problematiky soukromých středních škol, které byly zapsány do rejstříku škol 

a školských zařízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a kraje vůči 

nim nemají žádnou kompetenci 

 

usnesení č. 140/08/18  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí 

 

 analýzu řešení případné zákonodárné inciativy Zastupitelstva Karlovarského kraje 

týkající se problematiky žáků, kteří po splnění povinné školní docházky 

nepokračují ve středním vzdělávání a řešení problematiky soukromých středních 

škol, které byly zapsány do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, a kraje vůči nim nemají žádnou kompetenci 

 

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí 

 

 se závěry předložené analýzy 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

      

5. Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve středních školách 

zřizovaných Karlovarským krajem e 

 

usnesení č. 141/08/18  
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VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje 

 

 dnem 31. srpna 2018 zrušení Pravidel pro poskytování stipendií žákům 

vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných 

Karlovarským krajem schválených usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 

1260/10/16 ze dne 24. října 2016  
 

 schválit s účinností od 1. září 2018 Pravidla pro poskytování stipendií žákům 

vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem, dle 

návrhu s tím, že u maturitních i učebních oborů bude jednou z podmínek 

poskytnutí stipendia průměr známek na vysvědčení 1,5 a výše stipendia bude 

odstupňována podle ročníku ve výši 2.000 – 3.000 – 4.000 – 4.000 Kč 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

      

      

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu činností, práv, povinností a závazků, 

darování movitých věcí a poskytnutí finančního daru v souvislosti se zrušením 

Základní umělecké školy Antonína Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

usnesení č. 142/08/18  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke 
schválení 

 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu činností, práv, povinností a závazků, darování 

movitých věcí a poskytnutí finančního daru, ev. č. KK 01377/2018, uzavřené v 

souvislosti se zrušením Základní umělecké školy Antonína Dvořáka Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, dle návrhu 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

7. Smlouva o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 

 

usnesení č. 143/08/18  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke 
schválení 

 

 uzavření smlouvy o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 

mezi Karlovarským krajem, Českým olympijským výborem a Českou olympijskou 

a.s., dle návrhu 

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí  

 

 návrh možnosti rozšíření o sport karate 

 

pro:  6 proti: 0 zdržel se: 0 
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8. Zřízení nových oborů vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským 

krajem 

 

usnesení č. 144/08/18  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje 

 

 s účinností od 1. září 2019 zřízení oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní 

forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků, ve střední škole, jejíž 

činnost vykonává Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková 

organizace  

 

 s účinností od 1. září 2019 zřízení následujících oborů vzdělání ve střední škole, 

jejíž činnost vykonává Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, 

příspěvková organizace 

 

- 53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným 

počtem 220 žáků 

- 53-41-M/03 Praktická sestra, dálková forma vzdělávání, s nejvyšším 

povoleným počtem 60 žáků 

- 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví, denní forma vzdělávání, s nejvyšším 

povoleným počtem 120 žáků 

 

pro:  7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

9. Stanovisko kraje k navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech 

vzdělání střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola Karlovy 

Vary, s.r.o. 

 

usnesení č. 145/08/18  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí 

 

 žádost právnické osoby Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o., o navýšení 

nejvyššího povoleného počtu žáků v následujících oborech vzdělání s účinností od 

1. září 2019 

 

- 23-55-H/02 Karosář, denní forma vzdělávání, z 12 na 30 

- 23-55-H/01 Klempíř, denní forma vzdělávání, z 10 na 30 

- 36-52-H/01 Instalatér, denní forma vzdělávání, z 15 na 30 

- 39-41-H/01 Malíř a lakýrník, denní forma vzdělávání, z 10 na 30 

- 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud, denní forma vzdělávání, z 20 na 30 

 

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje doporučuje 

 

 vydat nesouhlasné stanovisko k žádosti o navýšení nejvyššího povoleného počtu 

žáků v oborech vzdělání střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná 

škola Karlovy Vary, s.r.o., do rejstříku škol a školských zařízení 
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pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

10. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

K tomuto bodu jednání nebylo přijato usnesení  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke 
schválení 

 

 poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

 rozpočtovou změnu č. 347/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši 

± 1.850.000 Kč z rezervy na individuální dotace Odboru finančního Krajského 

úřadu Karlovarského kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

k poskytnutí individuální neinvestiční dotace v oblasti sportu: 

 HC Energie Karlovy Vary s.r.o., IČO 02466996, na úhradu nákladů spojených 

s činností   mládežnických týmů – rok 2018 – 1.200.000 Kč; 

 Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s., IČO 69967059, na podporu činnosti 

mládeže ve fotbalovém klubu Baník Sokolov, z.s – 500.000 Kč; 

 AUTOMOTO KLUB LOKET V AČR, IČO 14705460, na úhradu nákladů 

souvisejících se zajištěním akce mistrovství světa v motokrosu – Grand Prix of 

Czech Republic ve dnech 21. – 22. 7. 2018 – 150.000 Kč. 

 

 uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje v celkové výši 1.850.000 Kč 

 

pro: 0 proti: 0 zdržel se: 7 

 

 

11. Připomínky k návrhu Analytické a strategické části Koncepce středního školství 

v Karlovarském kraji 

 

usnesení č. 146/08/18  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK vzít na 
vědomí 

 

 zaslané připomínky k návrhu Analytické a strategické části Koncepce středního 

školství v Karlovarském kraji, dle návrhu 

 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

12. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatelstva 
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usnesení č. 147/08/18  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje projednal a souhlasí s návrhem 

 

 Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatelstva v předloženém znění 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

13. Různé 

 

 

Příští jednání výboru se uskuteční dne 11. října 2018 od 13:00 hodin na Krajském úřadu 

Karlovarského kraje. 

 

Předpokládaný termín dalšího jednání: 

8. listopadu 2018 

 

 

V Karlových Varech dne 16. srpna 2018 

Zapisovatel: Bc. Vlastimil Kovařík 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                       Mgr. Bc. Hana Žáková v. r. 

                                                                    předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání 

       a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 
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Příloha č. 1 

       

Dotační program  - Individuální dotace odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

ANONYMIZOVANÁ TABULKA 

       

PID žádosti Název žadatele / příjemce IČO Město,obec Název dotačního titulu 

Navrhované 

prostředky - 

rada 

Navrhované 

prostředky - 

zastupitelstvo 

KUKVX006Z2QH HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 02466996 
Karlovy 

Vary 
Individuální dotace 
OŠMT 1 200 000 Kč   

KUKVX00720TW HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 02466996 
Karlovy 

Vary 
Individuální dotace 
OŠMT 0 Kč   

KUKVX00720UR HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 02466996 

Karlovy 

Vary 

Individuální dotace 

OŠMT 0 Kč   

KUKVX00709AI AUTOMOTO KLUB LOKET V AČR 14705460 Loket 
Individuální dotace 
OŠMT 150 000 Kč   

KUKVX006WCQM Fotbalový klub Baník Sokolov, z. s. 69967059 Sokolov 
Individuální dotace 
OŠMT 500 000 Kč   

CELKEM 1 850 000 Kč   

 

 

 

 

 

 

 

 


