
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 13. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

konaného dne 8. listopadu 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, Ing. Jan Homolka, Mgr. Jan Hluchý, Mgr. Bc. Václav 

Slavík, Mgr. Zdeněk Hrkal (nepřítomen od 13:14 do 13:23) 

 

Omluveni: Mgr. Luděk Soukup, Mgr. Pavel Janus 

 

Neomluveni:  - 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Jaroslav Bradáč, Ing. Stanislav Jambor, Ing. Jana Trantinová, Mgr. 

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

(zapisovatel) 

 

Jednání zahájila v 13:05 hodin a ukončila v 14:00 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), Ing. Stanislav 

Jambor (vedoucí oddělení vzdělávání a evropských programů) a Ing. Jana Trantinová 

(vedoucí oddělení financování vzdělávání) 

 

pro: 8 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. října 2018 

 

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

2018 

 

3. Změny zřizovacích listin Gymnázia Aš, příspěvková organizace, a Domova pro osoby 

se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace 

 

4. Změna zřizovací listiny Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková 

organizace 

 

5. Informace o ukončení projektu „Odborné Stáže V Zahraničí“ Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 
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pro: 8 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. října 2018 

 

usnesení č. 151/11/18  

6. Informace o ukončení projektu „Učíme se od Evropy“ Střední uměleckoprůmyslové 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

7. Informace o ukončení projektu "Art & Design in Our Lives" Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

8. Informace o ukončení projektu "První stáže v zahraničí" Střední uměleckoprůmyslové 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

9. Informace o ukončení projektu „Future Forest“ Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

10. Informace o ukončení projektu "Učíme se v Evropě, držíme krok" Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

11. Informace o ukončení projektu "Jazyky jinde" Prvního českého gymnázia v Karlových 

Varech, příspěvková organizace 

 

12. Informace o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

13. Projekt "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře" Gymnázia Ostrov, 

příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné 

finanční výpomoci na realizaci projektu 

 

14. Projekt "Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" Střední průmyslové školy 

Ostrov, příspěvkové organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu 

 

15. Projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné 

finanční výpomoci na realizaci projektu 

 

16. Projekt „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 

56, Karlovy Vary“ Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

17. Různé 
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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. října 

2018  
 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

2. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na 

rok 2018 

 

usnesení č. 152/11/18  

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

 

 rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 

2018 – stav k datu 31. října 2018 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

3. Změny zřizovacích listin Gymnázia Aš, příspěvková organizace, a Domova pro 

osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace 

 

usnesení č. 153/11/18  

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

 

 s účinností od 1. ledna 2019 změnu zřizovací listiny Gymnázia Aš, příspěvková 

organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se 

příspěvkové organizaci předává k hospodaření, včetně vydání dodatku  

 

 s účinností od 1. ledna 2019 změnu zřizovací listiny Domova pro osoby se zdravotním 

postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, spočívající ve změně 

vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává 

k hospodaření, včetně vydání dodatku 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

4. Změna zřizovací listiny Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvková organizace 

 

usnesení č. 154/11/18  
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VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke 
schválení 

 

 s účinností od 1. ledna 2019 změnu zřizovací listiny Prvního českého gymnázia 

v Karlových Varech, příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení majetku 

ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, 

včetně vydání dodatku  

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Následující bod č. 5 uvedla předsedkyně Mgr. Bc. Hana Žáková a navrhla hlasování en 

bloc o bodech č. 5 – 12 a dala o návrhu hlasovat. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Poté členové výboru hlasovali en bloc o bodech č. 5 – 12 a předložená usnesení těchto 

bodů schválili. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

5. Informace o ukončení projektu „Odborné Stáže V Zahraničí“ Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace“ 

 

usnesení č. 155/11/18  

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

 

 informaci o ukončení projektu „Odborné Stáže V Zahraničí“ Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

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

 

 vyřazení karty „Odborné Stáže V Zahraničí“, ev. č. 2066, z Regionálního akčního 

plánu Karlovarského kraje 

 

 

 

6. Informace o ukončení projektu „Učíme se od Evropy“ Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

usnesení č. 156/11/18  

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

 

 informaci o ukončení projektu „Učíme se od Evropy“ Střední uměleckoprůmyslové 
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školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

 

 vyřazení karty „Učíme se od Evropy“, ev. č. 2065, z Regionálního akčního plánu 

Karlovarského kraje 

 

 

7. Informace o ukončení projektu "Art & Design in Our Lives" Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

usnesení č. 157/11/18  

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

 

 informaci o ukončení projektu "Art & Design in Our Lives" Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

 

8. Informace o ukončení projektu "První stáže v zahraničí" Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

usnesení č. 158/11/18  

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

 

 informaci o ukončení projektu "První stáže v zahraničí" Střední uměleckoprůmyslové 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

 

9. Informace o ukončení projektu „Future Forest“ Střední uměleckoprůmyslové 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

usnesení č. 159/11/18  

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

 

 informaci o ukončení projektu „Future Forest“ Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

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

 

 vyřazení karty „Future Forest“, ev. č. 2071, z Regionálního akčního plánu 

Karlovarského kraje 
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10. Informace o ukončení projektu "Učíme se v Evropě, držíme krok" Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

usnesení č. 160/11/18  

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

 

 informaci o ukončení projektu "Učíme se v Evropě, držíme krok" Střední 

uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

 

11. Informace o ukončení projektu "Jazyky jinde" Prvního českého gymnázia  

v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

usnesení č. 161/11/18  

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

 

 informaci o ukončení projektu "Jazyky jinde" Prvního českého gymnázia v Karlových 

Varech, příspěvková  

 

 

12. Informace o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední 

školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

usnesení č. 162/11/18  

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

 

 informaci o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

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

 

 vyřazení karty „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“, ev. č. 2064, z Regionálního 

akčního plánu Karlovarského kraje 

 

 

Následující bod č. 13 uvedla předsedkyně Mgr. Bc. Hana Žáková a navrhla hlasování en 

bloc o bodech č. 13 – 15 a dala o návrhu hlasovat. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 
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Poté členové výboru hlasovali en bloc o bodech č. 13 – 15 a předložená usnesení těchto 

bodů schválili. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

13. Projekt "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře" Gymnázia 

Ostrov, příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu 

 

usnesení č. 163/11/18  

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

 

 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Gymnáziu 

Ostrov, příspěvková organizace, na předfinancování realizace projektu "Kompetenční 

centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře" ve výši 5.623.596 Kč (90 % z celkových 

způsobilých výdajů projektu bez již poskytnuté dotace na přípravu projektu) 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

 poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Gymnáziu Ostrov, příspěvková 

organizace, na spolufinancování realizace projektu "Kompetenční centrum pro 3D, 

rozšíření 3D laboratoře" ve výši 624.844 Kč (10 % z celkových způsobilých výdajů 

projektu bez již poskytnuté dotace na přípravu projektu) a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy 

 

 

14. Projekt "Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" Střední průmyslové 

školy Ostrov, příspěvkové organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu 

 

usnesení č. 164/11/18  

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

 

 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Střední 

průmyslové škole Ostrov, příspěvková organizace, na předfinancování realizace 

projektu "Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" ve výši 3.600.000 Kč (90 

% z celkových způsobilých výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

 poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Střední průmyslové škole Ostrov, 

příspěvková organizace, na spolufinancování realizace projektu "Modernizace učeben 

- strojní a elektrotechnické" ve výši 400.000 Kč (10 % z celkových způsobilých 

výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
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15. Projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a 

návratné finanční výpomoci na realizaci projektu 

 

usnesení č. 165/11/18  

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

 

 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Střední škole 

logistické Dalovice, příspěvková organizace, na předfinancování realizace projektu 

"Modernizace infrastruktury SŠ logistické" ve výši 1.971.000 Kč (90 % z celkových 

způsobilých výdajů projektu bez již poskytnuté dotace na přípravu projektu) 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

 

 poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Střední škole logistické Dalovice, 

příspěvková organizace, na spolufinancování realizace projektu "Modernizace 

infrastruktury SŠ logistické" ve výši 219.000 Kč (10 % z celkových způsobilých 

výdajů projektu bez již poskytnuté dotace na přípravu projektu) a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy 

 

 

16. Projekt „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu 

Ondřejská 56, Karlovy Vary“ Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

usnesení č. 166/11/18  

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

 

 jako žadatele o dotaci na projekt "Výstavba odborného zázemí pro gastronomické 

obory v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary" Střední školu stravování a služeb 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

 podání žádosti o dotaci na projekt "Výstavba odborného zázemí pro gastronomické 

obory v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary" 

 

 předpokládané výdaje projektu "Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory 

v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary" ve výši 8.300.000 Kč, kdy financování 

projektu je řešeno z 90 % z prostředků Integrovaného regionálního operačního 

programu a Státního rozpočtu ČR 

 

 poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu ve výši 7.443.000 

Kč (90 % z celkových uznatelných výdajů projektu) 

 

 poskytnutí dotace na spolufinancování projektu ve výši 857.000 Kč, z toho 827.000 

Kč (10 % z celkových uznatelných výdajů projektu) a 30.000 Kč neuznatelných 

výdajů projektu 

 

 poskytnutí dotace Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková 
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organizace, na financování přípravné fáze projektu "Výstavba odborného zázemí pro 

gastronomické obory v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary" ve výši 100.000 Kč (1,2 

% z celkových výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

17. Různé 

 

Konání mimořádného jednání dne 15. 11. 2018. 

K financování asistentů pedagoga, ke kvalitě základních škol a k přijímacímu řízení na střední 

školy. 

 

 

Příští jednání výboru se uskuteční dne 15. listopadu 2018 od 13:00 hodin na Krajském úřadu 

Karlovarského kraje. 

 

 

V Karlových Varech dne 8. listopadu 2018 

Zapisovatel: Bc. Vlastimil Kovařík 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                       Mgr. Bc. Hana Žáková v. r. 

                                                                    předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání 

       a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 


