
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 12. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

konaného dne 11. října 2018 v 13:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni: Mgr. Bc. Hana Žáková, Ing. Erik Klimeš, Mgr. Božena Šikýřová, Bc. 

Petr Šikýř, Mgr. Luděk Soukup (odchod 13:55), Ing. Jan Homolka, 

Mgr. Jan Hluchý, Mgr. Bc. Václav Slavík (příchod 13:08), 

 

Omluveni: Mgr. Pavel Janus, Mgr. Zdeněk Hrkal, 

 

Neomluveni:  - 

 

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

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

 

Jednání zahájila v 13:04 hodin a ukončila v 14:20 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: 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

Program jednání: 

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

 

2. 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 

 

3. Dopracování „Koncepce středního školství v Karlovarském kraji“ 

 

4. Různé 
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1. Zřízení nových oborů vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským 

krajem 

 

usnesení č. 148/10/18  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje 

 

 s účinností od 1. září 2019 zřízení oboru vzdělání 39-41-H/01 Malíř a lakýrník, 

denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 36 žáků, ve střední škole, 

jejíž činnost vykonává Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková 

organizace  
 

 s účinností od 1. září 2019 zřízení oboru vzdělání 29-56-H/01 Řezník - uzenář, 

denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 36 žáků, ve střední škole, 

jejíž činnost vykonává Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

2. 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. 149/10/18  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje doporučuje  

 

 přípravu dopisu ve věci oslovení příslušných ministerstev a institucí 

k bezodkladnému řešení problematiky předčasných odchodů ze vzdělávání 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

3. Dopracování „Koncepce středního školství v Karlovarském kraji“ 

 

usnesení č. 150/10/18  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje v návaznosti na obdržené připomínky 
k návrhu Analytické a strategické části Koncepce středního školství v Karlovarském 
kraji doporučuje 

 

 neměnit formu materiálu na koncepční materiál se všemi jeho náležitostmi, protože 

tímto je v oblasti regionálního školství Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji, který splňuje všechny atributy koncepce, 

přičemž jednu jeho část tvoří problematika středního školství včetně navrhovaných 

opatření, kterými jsou pro roky 2016 - 2020 „harmonizovat skladbu oborů středního 

vzdělávání a provázat efektivněji jejich strukturu s potřebami trhu práce, využívat 

predikci potřeb regionálního trhu práce jako jedno z kritérií při úpravě počtu 

otevíraných tříd prvního ročníku oborů středního odborného vzdělávání; podpořit 
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výuku v těch oborech středního vzdělávání, u jejichž absolventů je předpoklad 

dlouhodobého uplatnění na trhu práce“, „podporovat obory technického  

a přírodovědného zaměření s ohledem na technický pokrok a požadavky trhu práce“  

a „nenavyšovat kapacity a počty tříd gymnázií“ 

 

 celý materiál pojmout a dopracovat jako další etapu úpravy oborové struktury 

středních škol zřizovaných Karlovarským krajem s tím, že 

 v Analytické a strategické části materiálu budou pouze opraveny případné 

nesprávné dílčí údaje 

 v Realizační části materiálu budou navržena 

 variantní řešení dokončení úpravy oborové struktury středních odborných 

škol včetně stanovení cílových záměrů jednotlivých oborů vzdělání 

 variantní řešení problematiky gymnázií a lyceí  

 

 opatření vyplývající ze schválené varianty řešení dokončení úpravy oborově struktury 

středních odborných škol a varianty řešení problematiky gymnázií a lyceí následně 

zapracovat do Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

v Karlovarském kraji na následující období 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

4. Různé 

 

Informace o setkání zástupců školských zařízení a zástupců firem. 

 

 

 

 

Příští jednání výboru se uskuteční dne 8. listopadu 2018 od 13:00 hodin na Krajském úřadu 

Karlovarského kraje. 

 

 

V Karlových Varech dne 11. října 2018 

Zapisovatel: Bc. Vlastimil Kovařík 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                       Mgr. Bc. Hana Žáková v. r. 

                                                                    předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání 

       a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 


