
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 14. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

konaného dne 15. 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. Zdeněk Hrkal, 

Mgr. Luděk Soukup (odchod 13:52)  

 

Omluveni: Mgr. Bc. Václav Slavík 

 

Neomluveni:  Mgr. Pavel Janus 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Jaroslav Bradáč, Mgr. Monika Havlová, Dana Martincová, Mgr. 

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

(zapisovatel) 

 

Jednání zahájila v 13:05 hodin a ukončila v 14:35 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) a Dana Martincová (vedoucí 

oddělení organizačního, správního, mládeže a sportu) 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

schválili následující program: 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

1. Termíny jednání a plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2019 

 

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 

 

3. Oborová struktura středních škol zřizovaných Karlovarským krajem 

 

4. Různé 
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Program jednání: 

 

1. Termíny jednání a plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2019 

 

usnesení č. 167/11/18  

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje schvaluje 

 

 termíny jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje pro rok 2019  

 

VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje schvaluje a doporučuje ZKK ke schválení  

 

 plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje pro rok 2019 

 
 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 

2020 

 

usnesení č. 168/11/18  

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

 

 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a 

mládeže ČR 2020 mezi Karlovarským krajem, Českým olympijským výborem a 

Českou olympijskou a.s., dle návrhu 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

3. Oborová struktura středních škol zřizovaných Karlovarským krajem 

 

usnesení č. 169/11/18  

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

 

 materiál Oborová struktura středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, dle 

návrhu, jako podklad pro rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje o způsobu 

řešení problematiky oborové struktury krajem zřizovaných středních škol  
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VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke 
schválení 

 

 Varianta I. dle návrhu č. 1 

- pokračovat v úpravě oborové struktury středních škol zřizovaných Karlovarským 

krajem, to však pouze za předpokladu, že opatření se budou týkat jak oborů 

vzdělání středního odborného vzdělávání, tak vzdělávání všeobecného 

- aby pro účely navržení konkrétních variant opatření bylo rozložení cílových 

záměrů počtu přijímaných uchazečů do prvních ročníků jednotlivých skupin 

oborů vzdělání následující 

   8leté gymnázium   5 % z celkového cílového záměru 

   6leté gymnázium   1 % z celkového cílového záměru 

   4leté gymnázium   7 % z celkového cílového záměru 

   s maturitní zkouškou (M, L)  42 % z celkového cílového záměru 

   s výučním listem (H)   39 % z celkového cílového záměru 

   s výučním listem (E)   5,7 % z celkového cílového záměru 

   praktická škola (C)   0,3 % z celkového cílového záměru 

 

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

 

 uložit odboru školství, mládeže a tělovýchovy v případě schválení jedné z Variant 

I. – III. navrhnout cílové záměry v jednotlivých oborech vzdělání a předložit je po 

projednání ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Výboru pro regionální 

rozvoj a Komisi pro rozvoj venkova na jednání zastupitelstva kraje v únoru 2019  

 

 

pro: 6 proti: 1 zdržel se: 0 

 

 

4. Různé 

 

K pozdnímu zasílání podkladových materiálů pro jednání VVVZ. 

 

 

Příští jednání výboru se uskuteční dne 31. ledna 2019 od 13:00 hodin na Krajském úřadu 

Karlovarského kraje. 

 

Předpokládané termíny dalšího jednání: 

28. března 2019, 23. května 2019, 22. srpna 2019, 10. října 2019 a 14. listopadu 2019 

 

 

V Karlových Varech dne 15. listopadu 2018 

Zapisovatel: Bc. Vlastimil Kovařík 

 

 

 

 

       

                                                                                       Mgr. Bc. Hana Žáková v. r. 

                                                                    předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání 

       a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 


