Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 5/2018 konaného dne 3. května 2018

Přítomni:

1. Maděra Jiří

9. Ptáček Jaroslav

3. Máca Stanislav

11. Herbrych Josef (místopředseda)

5. Kobrlová Bohumila (předsedkyně)

13. Bičík Lukáš

2. Vítková Věra

4. Kovanda Bohumil
6. Šimečková Eva
7. Švec Pavel

8. Křivánek Roman
Nepřítomni (omluveni):

1. Fialová Jana (členka rady kraje)
Hosté:

1. Vlachová Alena (OŠMS)

10. Fabeš Roman
12. Pátek Radek

14. Koutníková Miroslava
15. Matula Josef

2. Ubr Kamil (tajemník)
2. Králík Ondřej (OŠMS)

Program jednání:

1. Zahájení jednání;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;

4. Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem;
5. Diskuze a různé;
6. Závěr.

1. Zahájení jednání
Bohumila Kobrlová, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Kraje Vysočina (dále jen „VVVZ“) přivítala všechny přítomné a zahájila jednání. Dle počtu
přítomných členů konstatovala, že je VVVZ usnášeníschopný.
2. Schválení programu a zápisu
Předsedkyně přednesla návrh programu jednání, který byl 12 hlasy schválen. Zápis z minulého
jednání nebyl schválen, členové ho neměli k dispozici.

3. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Alena Vlachová podala informace o materiálech odboru školství, mládeže a sportu projednávaných
na zasedání Rady Kraje Vysočina č. 11/2018, č. 12/2018, 13/2018 a 14/2018 konaných v období
od 3. 4. 2018 do 30. 4. 2018. Podrobnější informace o projednávaných materiálech lze získat na:
http://www.kr-vysocina.cz/2017/ds-303558/p1=86249
Věra Vítková vznesla dotaz na bod z RK č. 13/2018 – Hodnocení ředitele/ředitelů příspěvkových
organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství. Alena Vlachová odpověděla, že z 58
ředitelů škol a školských zařízení bylo v jarním období hodnoceno 31 ředitelů. Kraj při hodnocení
postupuje na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 11/12 o hodnocení ředitelů příspěvkových

organizací zřizovaných krajem (dále jen „Pravidla“). Pravidla umožňují prodloužení hodnoceného
období o 1 rok u ředitelů, kteří dosáhli při posledním hodnocení výborných výsledků a zároveň jsou
ve funkci nejméně 24 měsíců. Pro rok 2018 bylo usnesením rady kraje prodlouženo hodnocené
období 18 ředitelům. V podzimním termínu bude hodnoceno pět ředitelů. Čtyři ředitelé byli vyjmuti
z hodnocení z důvodu vyhlášení konkursu. Hodnocení ředitelů probíhá podle Pravidel. Začíná
manažerskou prezentací ředitele a pokračuje řízeným rozhovorem hodnotící komise s ředitelem,
během kterého jsou vyhodnoceny cíle z minulého období a nastaveny cíle do příštího hodnocení.
Hodnotící komise provede bodové hodnocení podle stanovených kritérií, se kterým seznámí
ředitele.
Při formulování cílů se vychází z koncepce rozvoje vzdělávání v Kraji Vysočina. Z hodnocení bylo
celkem 23 ředitelů hodnoceno výborně, šest ředitelů mělo hodnocení průměrné a dva ředitelé měli
hodnocení podprůměrné. Ondřej Králík doplnil, že se jedná prvotně o zpětnou vazbu pro ředitele
škol. Hodnocení se může projevit u vyhlášení konkursů.
Během jednání se dostavili členové výboru Eva Šimečková, Lukáš Bičík a Pavel Švec.

Věra Vítková vznesla dotaz na bod z RK č. 14/2018 „Fond Vysočiny – schválení navržených
podpor GP Sportoviště 2018“. Josef Herbrych odpověděl, že čtyři žádosti nebyly podpořeny.
Členové výboru diskutovali nad problematikou účasti členů řídicích výborů grantových programů,
způsobu hodnocení žádostí grantových programů a nastavení parametrů daného grantového
programu.
Usnesení 08/05/2018/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace dle materiálů projednávaných v Radě Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 15 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Ondřej Králík okomentoval podkladový materiál. Celková aktiva, se kterými školská zařízení
k 31. 12. 2017 hospodařila, činily 6,7 mld. Kč, z toho 4,5 mld. Kč je čistá hodnota aktiv. Celkový
obrat za rok 2017 všech školských organizací (v současné době jich je 58) činil 2 mld. Kč. Z toho
obrat v doplňkové činnosti 170 mil. Kč. Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti činil 16 mil. Kč,
rentabilita tržeb je 10%. Prostředky ze státního rozpočtu jsou ve výši 1,4 mld. Kč. Částka ve výši
330 mil. Kč jsou prostředky z krajského rozpočtu, zbývající část je tvořena vlastními příjmy
organizací za poskytované služby. Výsledek hospodaření se u každé jednotlivé organizace může
v závislosti na aktuálních potřebách každý rok lišit.
Usnesení 09/05/2018/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
Usnesení bylo přijato 15 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Diskuze a různé
Členové diskutovali o příštím zasedání, které bude výjezdní. Bližší informace budou zaslány
společně se zápisem.
Věra Vítková vznesla podnět na znovuzavedení inzerce volných pracovních míst na školském
portále krajského úřadu. Odpověď: V současné době je možné nabídku volného pracovního místa
zveřejnit prostřednictvím Oddělení řízení lidských zdrojů KrÚ Kraje Vysočina (Jana Činčárová, tel.
564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz) na webových stránkách kraje v sekci: krajský
úřad-volná pracovní místa–pracovní místa jiných organizací. Do budoucna je záměr spustit na
školském portálu samoobslužnou aplikaci inzerce volných pracovních míst.
Stanislav Máca vznesl žádost na zaslání podkladů týkající se nákladů na jednotnou přijímací
zkoušku. Odpověď: Tyto údaje nemá OŠMS k dispozici. Jednotné přijímací zkoušky zajišťuje
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„CERMAT“. Kamil Ubr přenese tento dotaz na poradu vedoucích odborů školství krajských úřadů
s MŠMT.
Bohumil Kovanda vznesl dotaz na GDPR. Rozproudila se rozsáhlá diskuze. Pavel Švec doplnil, že
bližší informace jsou k dispozici na stránkách http://www.mvcr.cz/gdpr/. Bohumila Kobrlová
informovala o školském projektu v rámci stálé konference. Během měsíce června navštíví Kraj
Vysočina, okres Pelhřimov, ukrajinští učitelé. Program je určen primárně pro učitele z ukrajinských
škol, kde se ČJ vyučuje jako cizí jazyk.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 5. června 2018 od 9:00 hodin a bude

výjezdní.

6. Závěr
Bohumila Kobrlová, předsedkyně VVVZ, poděkovala všem přítomným a ukončila jednání.

Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 9. května 2018.
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