
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

U s n e s e n í 

z 20. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

konaného dne 19. ledna 2016 ve 13:30 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni: Ing. Tomáš Svoboda, Bohuslava Hajská, Ing. František Macháň, Mgr. 

Vladimír Hartmann, Mgr. Ladislav Sedláček (nepřítomen 13:43 – 

13:45, odchod 14:55), Mgr. Hana Janischová. 

 

Omluveni: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, Mgr. Dalibor Blažek, Mgr. Radek 

Karchňák. 

 

Neomluveni:  - 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Stanislav Jambor, Mgr. František Balák.  

 

Jednání zahájil v 13:37 hodin a ukončil v 15:45 hodin předseda Výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje Ing. Tomáš Svoboda. 

 

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

schválili následující program: 

 

 

 

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

2015 – stav k 31. prosinci 2015 

 

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

1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 

 

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

rok 2014/2015 

 

4. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 

2016 – 2020 

 

5. Informace o výsledku realizace projektu „Středisko ekologické výchovy“ Školního 

statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace 

 

6. Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže v roce 2016 

 

7. Projednání přípravy zavádění společného vzdělávání 

 

8. Různé 

 

 

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
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Program jednání: 

 

1. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na 

rok 2015 – stav k 31. prosinci 2015 

 

usnesení č. 171/01/16  

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

 

 rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 

2015 – stav k 31. prosinci 2015 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

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

od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 

 

usnesení č. 172/01/16  

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 2015 do 31. 

prosince 2015 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se:   0 
 

 

 

 

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

školní rok 2014/2015 

 

usnesení č. 173/01/16  

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 2014/2015 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

4. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského 

kraje 2016 - 2020 

 

usnesení č. 174/01/16  
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VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK vzít na 
vědomí 

 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 

2016 – 2020 dle návrhu a schválit části týkající se vzdělávání ve školách a 

školských zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

5. Informace o výsledku realizace projektu „Středisko ekologické výchovy“ 

Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková 

organizace 

 

usnesení č. 175/01/16  

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

 

 informaci o výsledku realizace projektu „Středisko ekologické výchovy“ Školního 

statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

6. Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže v roce 2016 

 

usnesení č. 176/01/16  

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

 

 poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím 

vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na školní 

soutěže na rok 2016 v celkové výši 121 300 Kč dle návrhu (příloha) včetně 

uzavření veřejnoprávních smluv 

 

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

7. Projednání přípravy zavádění společného vzdělávání 

 

K tomuto bodu jednání nebylo přijato usnesení (pro: 3 proti: 0  zdržel se: 2)  
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V Karlových Varech dne 19. ledna 2016 

Zapisovatel: Bc. Vlastimil Kovařík 

 

       

                                                                                           Ing. Tomáš Svoboda v. r. 

                                                                                     předseda Výboru pro výchovu,  

     vzdělávání a zaměstnanost Karlovarského kraje 


