
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 8. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

konaného dne 24. ledna 2018 v 13:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni: Mgr. Bc. Hana Žáková, Mgr. Vladimír Hartmann, Ing. Erik Klimeš, 

Mgr. Jan Hluchý, Mgr. Božena Šikýřová, Bc. Petr Šikýř, Mgr. Zdeněk 

Hrkal, Mgr. Bc. Václav Slavík, Mgr. Luděk Soukup, Ing. Jan Homolka 

 

Omluveni: Mgr. Pavel Janus 

 

Neomluveni:  - 

 

Ostatní zúčastnění: Mgr. Monika Havlová, Albert Kupčík (usnesení č. 51/05/17), Mgr. 

Zdenka Spalová (usnesení č. 2/01/17), Ing. Jana Trantinová, Bc. 

Vlastimil Kovařík (zapisovatel) 

 

Jednání zahájila v 13:00 hodin a ukončila v 14:25 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: Mgr. Monika Havlová (vedoucí odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy) a Ing. Jana Trantinová (vedoucí oddělení financování vzdělávání) 

 

pro: 10  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 2017 do 31. prosince 2017 

 

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

2017 

 

3. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních 

škol zřizovaných Karlovarským krajem 

 

4. Informace o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti" Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

5. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace 

 

6. Informace o výsledku realizace projektu z dotačního titulu Ministerstva zemědělství 
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pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

 

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

od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 

 

usnesení č. 106/01/18  

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 2017 do 31. 

prosince 2017 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

2. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na 

rok 2017 

 

usnesení č. 107/01/18  

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

 

 rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 

2017 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

3. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost 

středních škol zřizovaných Karlovarským krajem 

 

usnesení č. 108/01/18  

s názvem „Centra odborné přípravy" Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvková 

organizace 

 

7. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní 

rok 2016/2017 

 

8. Petice proti úpravě oborové struktury středních škol v Karlovarském kraji 

 

9. Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018 

 

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

 

 s účinností od 1. března 2018 změnu zřizovací listiny Integrované střední školy 

technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, spočívající v rozšíření 

bodu 2. „Hlavní účel a předmět činnosti“ o činnosti domova mládeže a školní 

jídelny, ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se 

příspěvkové organizaci předává k hospodaření, a v rozšíření doplňkové činnosti 

o oblasti kovoobráběčství, stravování zaměstnanců škol a školských zařízení, 

mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti, včetně vydání dodatku 

 

 s účinností od 1. března 2018 změnu zřizovací listiny Integrované střední školy 

Cheb, příspěvková organizace, spočívající v rozšíření bodu 2. „Hlavní účel 

a předmět činnosti", o činnost školního hospodářství, a nahrazení textu prvního 

odstavce textem "Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy, školní 

jídelny, domova mládeže a školního hospodářství. Zemědělská činnost 

příspěvkové organizace je nezbytná pro zajištění činností v oblasti vzdělávání 

a výuky žáků školy v oborech vzdělání zaměřených na zemědělství.", ve změně 

vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci 

předává k hospodaření, a v rozšíření doplňkové činnosti o oblasti poskytování 

technických služeb, zemědělské práce, poskytování služeb pro zemědělství 

a zahradnictví, pronájem a podnájem pozemků, pronájem tělovýchovných 

zařízení, včetně vydání dodatku 

 

 s účinností od 1. dubna 2018 změnu zřizovací listiny Střední průmyslové školy 

Ostrov, příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve 

vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, 

a v rozšíření doplňkové činnosti o oblasti kovoobráběčství, rekvalifikační kurzy, 

vydavatelská činnost, knihařské a kopírovací práce, výroba kovových konstrukcí 

a kovodělných výrobků, povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, 

mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti, ubytovací činnost, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 

a organizování sportovních činností, reklamní činnost, marketing, mediální 

zastoupení, zámečnictví, nástrojařství, hostinská činnost, poskytování dalšího 

vzdělávání a přípravy pracovníků formou rekvalifikace v povolených oborech, 

poskytování dalšího vzdělávání a přípravy pracovníků formou kvalifikačních 

zkoušek v oborech povolených platnou legislativou, včetně vydání dodatku 

 

 s účinností od 1. dubna 2018 změnu zřizovací listiny Střední školy stravování 

a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení 

majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává 

k hospodaření, včetně vydání dodatku 

 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 1 
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4. Informace o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti" Střední 

školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

usnesení č. 109/01/18  

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. 2016, z Regionálního 

akčního plánu Karlovarského kraje 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 
     

5. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské 

Sokolov, příspěvková organizace 

 

usnesení č. 110/01/18  

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

 

 jako žadatele o dotaci na projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední 

školu živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace 

 

 podání žádosti o dotaci na projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ 

 

 předpokládané výdaje projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ ve výši 

1.312.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu 

Erasmus+ 

 

 poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu ve výši 

262.400 Kč (20 % z celkových výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

      

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 
     

6. Informace o výsledku realizace projektu z dotačního titulu Ministerstva 

zemědělství s názvem „Centra odborné přípravy" Střední zemědělské školy 

Dalovice, příspěvková organizace 

 

usnesení č. 111/01/18  
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VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK vzít na 
vědomí 

 

 informaci o výsledku realizace projektu z dotačního programu Ministerstva 

zemědělství s názvem „Centra odborné přípravy" Střední zemědělské školy 

Dalovice, příspěvková organizace 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

7. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za 

školní rok 2016/2017 

 

usnesení č. 112/01/18  

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

 

 Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za 

školní rok 2016/2017, dle návrhu 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

8. Petice proti úpravě oborové struktury středních škol v Karlovarském kraji 

 

usnesení č. 113/01/18  

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

 

 odpověď na "PETICI proti úpravě oborové struktury středních škol 

v Karlovarském kraji, která se bezprostředně týká Střední odborné školy 

a středního odborného učiliště Nejdek, p.o., Střední průmyslové školy Loket, p.o., 

Střední zemědělské školy Dalovice, p.o. a SOU Horní Slavkov, p.o., 

a následnických škol, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona 

č. 85/1990 Sb. o právu petičním", dle návrhu 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 2 

 

9. Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018 

 

usnesení č. 114/01/18  

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

 

 informaci o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 835.000 Kč 

z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Podpora 

soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018" 
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VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK ke 
schválení 

 

 poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na zabezpečení okresních 

a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy pro rok 2018 

 

 Domu dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace, ve 

výši 215.000 Kč, 

 Základní umělecké škole Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace, ve 

výši 240.000 Kč,  

 

a uzavření veřejnoprávních smluv 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

10. Různé 

 

- Informace o činnosti pracovní skupiny k úpravě oborové struktury středních 

odborných škol zřizovaných Karlovarským krajem. 

- Informace k doporučení ke stanovení kritérií přijímacího řízení a záměrům středních 

škol pro školní rok 2018/2019. 

- Informace ke stipendiím. 

 

 

Příští jednání výboru se uskuteční dne 22. března 2018 od 13:00 hodin na Krajském úřadu 

Karlovarského kraje. 

 

Předpokládané termíny dalšího jednání: 

23. května 2018, 16. srpna 2018, 11. října 2018 a 8. listopadu 2018 

 

 

V Karlových Varech dne 24. ledna 2018 

Zapisovatel: Bc. Vlastimil Kovařík 

 

 

 

 

       

                                                                                       Mgr. Bc. Hana Žáková v. r. 

                                                                    předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání 

       a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 


