Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 9/2018 konaného dne 1. listopadu 2018
Přítomni:
1. Vítková Věra

8. Fabeš Roman

2. Máca Stanislav

9. Herbrych Josef (místopředseda)

3. Kovanda Bohumil

10. Pátek Radek

4. Kobrlová Bohumila (předsedkyně)

11. Bičík Lukáš

5. Šimečková Eva

12. Koutníková Miroslava

6. Švec Pavel

13. Matula Josef

7. Křivánek Roman

14. Ubr Kamil (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Maděra Jiří

2. Ptáček Jaroslav

Hosté:
1. Fialová Jana (členka rady kraje)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení jednání;
Schválení programu a zápisu;
Informace o bodech projednaných v radě kraje;
Záměry grantových programů z Fondu Vysočiny na rok 2019;
Návrh změn v rejstříku škol a školských zařízení;
Diskuze a různé;
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 výbor usnášeníschopný.
2. Schválení programu a zápisu
Předsedkyně přednesla návrh programu jednání. Ten byl upraven do následující podoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení jednání;
Schválení programu a zápisu;
Informace o bodech projednaných v radě kraje;
Záměry grantových programů z Fondu Vysočiny na rok 2019;
Návrh změn v rejstříku škol a školských zařízení;
Nominace členů výboru do hodnotící komise pro poskytování systémové dotace na pořizování
a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol;
7. Diskuze a různé;
8. Závěr.
Takto upravený návrh programu byl 13 hlasy schválen. K zápisům č. 7/2018 a č. 8/2018 nebyly
vzneseny žádné připomínky a byly 13 hlasy schváleny.

3. Informace o bodech projednávaných v radě kraje
Kamil Ubr podal informace o materiálech odboru školství, mládeže a sportu projednávaných
na zasedání Rady Kraje Vysočina č. 28/2018, 29/2018, 30/2018 a 31/2018 konaných v období
od 9. 10. - 30. 10. 2018. Podrobnější informace o projednávaných materiálech lze získat na:
https://www.kr-vysocina.cz/2018/ds-303823/p1=92853
Na základě dotazů členů výboru Kamil Ubr stručně okomentoval tato rozpočtová opatření:
- Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu –
Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně
pro tržní účely v roce 2017 – jednalo se o Školní statek Humpolec;
- Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na
úseku školství – hodnocení ředitelů dětských domovů, hodnocení dopadlo velmi dobře;
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 002508.0001 – Stavební úpravy Vysočina
Areny pro MS 2018 v letním biatlonu – posunutí termínu ukončení smlouvy a vyúčtování
o jeden měsíc;
- Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště
Pelhřimov – nájem movitých věcí (soustava na měření teploty);
- Projekty „Badatelská centra pro přírodní vědy“ a „Od myšlenky k výrobku“ – monitorovací
zprávy o udržitelnosti.
Na základě dotazu Věry Vítkové na proces vyhledávání pěstounských rodin byl stanoven
následující úkol:
Úkol: na lednové zasedání VVVZ pozvat zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje
Vysočina
Odpovědnost: koordinátorka, tajemník
Termín: 3. ledna 2019
Usnesení 17/09/2018/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o bodech projednaných v radě kraje.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Záměry grantových programů z Fondu Vysočiny na rok 2019
Kamil Ubr okomentoval podkladový materiál, který obsahuje základní přehled grantových
programů plánovaných k vyhlášení v roce 2019. Nově bude většina grantových programů
financována z Fondu Vysočiny. V roce 2019 jsou plánovány tyto grantové programy:
- Sportujeme a volný čas 2019 – jsou alokovány dvě částky 1,25 mil. Kč na sport a 2 mil. Kč
na volný čas;
- Krajská centra talentované mládeže 2019 – podpora středisek, na nichž se dohodnou
okresní tělovýchovné jednoty, krajské centrum talentované mládeže zajišťuje koordinaci
podpory nejtalentovanějších dětí v daném sportu;
- Sportoviště 2019 – určeno na výstavbu a obnovu zařízení pro sportovní a tělovýchovné
aktivity;
- Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 – původně financováno z rozpočtu kraje, nově
z Fondu Vysočiny, sportovci jsou podporováni až do výše 40 % nákladů, žádat je možné
průběžně;
- Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a Světového poháru 2019;
- Jednorázové akce 2019 – nově bude program integrovat také oslavy obcí a jednorázové
seniorské akce;
- Celoroční aktivity handicapovaných 2019 – původně financováno z rozpočtu kraje, nově
z Fondu Vysočiny, nesoutěžní program, počet žadatelů je omezený;
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-

Pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež 2019 –
musí se jednat o postupovou soutěž, podpora do výše 40 % nákladů;
Učební pomůcky ZUŠ 2019 – původně financováno z rozpočtu kraje, nově z Fondu
Vysočiny, budou se upravovat kritéria, alokovaná částka 1 mil. Kč.

V následné diskusi byla řešena krajská centra talentované mládeže, dotační programy ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy a hodnotící kritéria grantových programů.
5. Návrh změn v rejstříku škol a školských zařízení
Kamil Ubr okomentoval předložený podkladový materiál a seznámil členy výboru s jednotlivými
změnami:
- Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod – nový obor Pekař, OŠMS změnu
doporučuje;
- Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava – zvýšení kapacity školní jídelny
z 400 na 700 jídel z důvodu rekonstrukce kuchyně na jednom pracovišti, OŠMS se změnou
souhlasí;
- Střední průmyslová škola Třebíč – výmaz oboru Kovář a nahrazení novým oborem
Umělecký kovář a zámečník, pašíř, OŠMS nemá ke změně námitek;
- Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou – zvýšení kapacity domova mládeže z 193 na
223, OŠMS se změnou souhlasí;
- Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou – získání akreditace nového oboru VOŠ Sociální
práce, OŠMS akreditaci nedoporučuje, protože tento obor již v kraji je a plně pokrývá
potřeby;
- Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. – změny nejvyššího
povoleného počtu žáků u dvou oborů, a to Reprodukční grafik z 45 na 60 a Prodavač ze
120 na 105, OŠMS změnu nedoporučuje;
- Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř –
nový obor Strojírenství a změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru Obchodní
akademie z 220 na 120, OŠMS změnu doporučuje;
- Soukromá střední škola zemědělská s.r.o. – nový obor Agropodnikání, OŠMS změnu
nedoporučuje z toho důvodu, že tento obor již v Kraji Vysočina nabízí tři školy a u žádné
není naplněna kapacita;
- Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, p. o. – dochází pouze ke
změně pracoviště, jedná se o technickou záležitost;
- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou – návrh
na zařazení nového pracoviště, na základě výtky z kontroly České školní inspekce, OŠMS
se změnou souhlasí.
6. Nominace členů výboru do hodnotící komise pro poskytování systémové dotace na
pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
Bohumila Kobrlová sdělila, že je třeba nominovat dva členy VVVZ do hodnotící komise pro
poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých
škol.
Usnesení 18/09/2018/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
nominuje
do hodnotící komise pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek
základních uměleckých škol Jaroslava Ptáčka a Romana Křivánka.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
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7. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 6. prosince 2018 od 14:30 hodin, v Radniční
restauraci (Masarykovo náměstí 66/67, Jihlava).
8. Závěr
Bohumila Kobrlová, předsedkyně VVVZ, poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání.

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

RNDr. Kamil Ubr
tajemník Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Dana Vrábelová dne 6. listopadu 2018.
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