Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 4/2019 konaného dne 2. května 2019
Přítomni:
1. Věra Vítková

7. Roman Fabeš

2. Bohumil Kovanda

8. Josef Herbrych (místopředseda)

3. Bohumila Kobrlová (předsedkyně)

9. Radek Pátek

4. Eva Šimečková

10. Josef Matula

5. Pavel Švec

11. Kamil Ubr (tajemník)

6. Jaroslav Ptáček
Nepřítomni (omluveni):
1. Jiří Maděra

4. Lukáš Bičík

2. Stanislav Máca

5. Miroslava Koutníková

3. Roman Křivánek
Hosté:
1. Jana Fialová (radní Kraje Vysočina)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení jednání;
Schválení programu a zápisu;
Informace o bodech projednaných v radě kraje;
Informace o opatřeních na podporu vzdělávání v technických a přírodovědných oborech;
Informace o přijímacím řízení na SŠ;
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, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu č. 3/2019
nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Členové výboru obdrželi s předstihem informace o materiálech odboru školství, mládeže a sportu
projednávaných na zasedání Rady Kraje Vysočina č. 11/2019, 12/2019, 13/2019 a 14/2019,
konaných v období 9. 4. - 30. 4. 2019. Podrobnější informace o projednávaných materiálech lze
získat zde: https://www.kr-vysocina.cz/2019/ds-304113/p1=99820.
Na základě dotazů členů výboru Kamil Ubr stručně okomentoval tato rozpočtová opatření:
- Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace
soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2019 – standartní materiál,

-

-

peníze z MŠMT musí kraj rozdělit na jednotlivé paragrafy a následně rozeslat jednotlivým
organizacím;
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – kraj peníze přijme a rozesílá
na jednotlivé školy (zvedá se příspěvek na provoz) – v tomto případě Základní škola a
praktická škola Moravské Budějovice;
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu –
Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve 2. pololetí
školního roku 2018/2019;
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – záloha na
realizaci projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ – mapování,
vzájemná informovanost, inspirace v badatelské činnosti ve středních školách;
Fond Vysočiny – schválení navržené podpory z programu Účast na mistrovství Evropy
a světa 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření – mistrovství světa ve sportovní
kuši, mistrovství Evropy v řecko-římském zápase;
Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0570/10/2019/RK ze dne 3. 4. 2019 – dotace na
dokončení sportoviště Jiskra Havlíčkův Brod, změna přílohy (úprava rozpočtu);
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu –
finanční dar FC Vysočina Jihlava, a. s. – klub požádal o finanční podporu ve výši 1 350 tis.
Kč na zajištění chodu klubu, byl poskytnut 1 mil. Kč;
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu –
poskytnutí finančního daru Třebíč Nuclears z. s. – 100 tis. Kč, materiál byl stažen.

Usnesení 06/04/2019/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace dle materiálů projednávaných v Radě Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o opatřeních na podporu vzdělávání v technických a přírodovědných
oborech
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Kamil Ubr uvedl, že stejně jako v minulém roce bude Kraj Vysočina i v roce 2019 realizovat celou
řadu aktivit na podporu technického, řemeslného a přírodovědného vzdělávání. V letošním roce se
bude pokračovat ve strategii podpory především odborného vzdělávání se zaměřením na moderní
technologie. Mezi nejvýznamnější aktivity patří zejména:
- Technické stavebnice – novinkou je Lego Mindstorms.
- Badatelny – projekt Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (badatelsky
orientovaná výuka v Evropě) - společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Dolní
Rakousko a Tampere.
- Projekt „Postav si svoje auto“ – nová aktivita „Postav si svůj náklaďák“ - spolupráce
s firmou Tatra. Žáci SPŠ Třebíč pod vedením mistra a odborného firemního garanta
postavili v prostorách KSÚSV nákladní automobil, který bude v letošním roce používat
KSÚSV. V přípravě je pokračování tohoto úspěšného projektu.
„Postav si svůj elektromobil“ - firma Bosch v loňském roce podpořila na SŠPTA Jihlava
stavbu studentského elektromobilu, konkrétně buggy. Na základě zkušeností proběhne
v letošním roce stavba elektrovozítek za finanční podpory kraje i v ostatních centrech
odborného vzdělávání.
- Brožura Řemesla na Vysočině – byla aktualizována.
- Z rozpočtu kraje jsou systematicky podporováni pedagogové, kteří dlouhodobě pracují na
středních školách s talenty a zájemci (kroužky, olympiády, přehlídky).
- Technické fórům – 6. 6. 2018 ve Valči.
- Připravuje se spolupráce s firmou IBM – spojení firem, základních, středních i vysokých
škol, projekt na podporu tvořivosti, prezentačních schopností, v oblasti informatiky.
V současné době je připravováno memorandum o spolupráci.
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5. Informace o přijímacím řízení na SŠ
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Kamil Ubr sdělil, že počet dětí i počet přihlášek je téměř stejný jako v loňském roce. Došlo
k poklesu zájmu o lycea, zvýšení zájmu o praktické studijní obory a dlouhodobě je pozorován
pokles zájmu o nástavby, obzvlášť malý zájem je o denní nástavby.
6. Diskuze a různé
Věra Vítková vznesla dotaz na aktuální situaci ohledně SPC Jihlava (projednáváno na březnovém
zasedání VVVZ).
Kamil Ubr odpověděl, že v nejbližších dnech proběhne druhá schůzka se zřizovatelem, je na
Statutárním městě Jihlava, zda nabídku kraje přijme či nikoliv.
Věra Vítková, Bohumila Kobrlová a Eva Šimečková upozornily na špatně fungující systém
pedagogicko-psychologických poraden, kdy se musí dodržovat okresní spádovost a není možné
v rámci PPP navštívit jiné než spádové zařízení.
VVVZ pozve na zářijové jednání výboru vedoucí pracovníky (zástupce) jednotlivých poradenských
pracovišť a ředitele PPP a SPC Vysočina.
Věra Vítková dále upozornila na změnu jízdních řádů, ke které by mělo dojít, v souvislosti s novým
integrovaným systémem, k 15. 12. 2019, to znamená v průběhu školního roku, což bude pro
mnohé školy velký problém.
Termín příštího zasedání byl stanoven mimořádně na úterý 4. června 2019 od 14:30 hodin, v
sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57.
Následovala prohlídka ZŠ a MŠ Bartuškova, Gymnázia Třebíč, Střední průmyslové školy Třebíč
a diskuse se zástupcem Studentského parlamentu města.
7. 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 7. května 2019.
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