Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 6/2019 konaného dne 5. září 2019
Přítomni:
1. Jiří Maděra

8. Roman Křivánek

2. Věra Lacinová Vítková

9. Jaroslav Ptáček

3. Stanislav Máca

10. Roman Fabeš

4. Bohumil Kovanda

11. Josef Herbrych (místopředseda)

5. Bohumila Kobrlová (předsedkyně)

12. Lukáš Bičík

6. Eva Šimečková

13. Lenka Vytisková

7. Pavel Švec

14. Josef Matula

Nepřítomni (omluveni):
1. Radek Pátek

2. Kamil Ubr (tajemník)

Hosté:
1. Luboš Stejskal (OŠMS)
2. Milan Pavlík (PPP Jihlava)
3. Jarmila Fraiová (SPC Žďár nad Sázavou)
4. Pavla Šteidlová (PPP Žďár nad Sázavou)
5. Kamila Krondráfová (PPP Havlíčkův Brod)
6. Jana Matějková (PPP Třebíč)
7. Jana Svobodová (PPP Pelhřimov)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení jednání;
Schválení programu a zápisu;
Diskuse se zástupci PPP a SPC Vysočina;
Informace o bodech projednaných v radě kraje;
Organizační zajištění školního roku 2019/2020;
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 14 hlasy schválen. K zápisu č. 5/2019
nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 14 hlasy schválen.

3. Diskuse se zástupci PPP a SPC Vysočina
Bohumila Kobrlová přivítala zástupce Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně
pedagogického centra Vysočina (PPP a SPC Vysočina).
Milan Pavlík, ředitel PPP a SPC Vysočina představil kolegyně z jednotlivých detašovaných
pracovišť a přiblížil činnost a fungování organizace. Postupně dostaly slovo všechny zástupkyně,
aby přestavily jejich pracoviště.
Věra Lacinová Vítková vznesla dotaz na systém práce s doporučením (odhadem diagnostiky),
které vytváří škola a na proces rozdělení práce mezi jednotlivé pracovníky.
Jana Matějková sdělila, že pedagogická diagnostika je pro pracovníky poradny nezastupitelná
informace, s kantory konzultují i telefonicky. Popsala systém přidělování pracovníků. Dále také
pohovořila o péči o nadané děti. Na každém pracovišti působí koordinátor pro nadané děti, který
postupuje dle informačního servisu z Národního ústavu pro vzdělávání. Zmínila také, že vyšetření
v poradně nemůže proběhnout bez souhlasu zákonných zástupců.
Pavla Šteidlová dodala, že dítě vždy projde komplexní diagnostikou jak u psychologa, tak
u speciálního pedagoga a při vydání doporučení dochází k telefonické či osobní konzultaci se
zástupcem školy.
Bohumila Kobrlová požádala o zdůvodnění dodržování spádovosti při návštěvě poradny.
Milan Pavlík odpověděl, že důvodem je zákonná norma, efektivní komunikace, nastavení
správných podpůrných opatření či pravidel a dojezdová vzdálenost pracovníků PPP a SPC přímo
do školy. V ojedinělých, specifických případech není nutné spádovost dodržet.
Jana Svobodová dodala, že jedním z důvodů dodržování spádovosti je i to, že se pracovníci
poradny znají se zástupci jednotlivých škol a jsou s nimi v úzkém kontaktu, znají podmínky na
školách atd.
Z jednání se omluvil a odešel Jaroslav Ptáček.
Na základě dotazu Věry Lacinové Vítkové, který se týkal intervence poradenských pracovníků
přímo na školách, pohovořil Milan Pavlík o metodicích primární prevence, kteří mají mimo jiné na
starost práci s třídním kolektivem – intervenční vstupy do tříd. Zmínil také, že na práci metodiků
primární prevence by měla navazovat práce středisek výchovné péče a bylo by vhodné, aby
etopedické problémy byly řešeny v rámci těchto středisek. Požádal o iniciaci jednání k této
problematice.
Následně proběhla diskuse o metodicích primární prevence.
Z jednání se omluvil a odešel Roman Fabeš.
Milan Pavlík informoval o nedostatku pracovníků v poradnách – každé detašované pracoviště by
bylo třeba rozšířit minimálně o dvě odborné pozice.
Z diskuse vyplynuly tyto závěry, které odsouhlasili všichni přítomní:
- v ojedinělých případech není nutné striktně dodržovat spádovost (rozdělení po okresech),
- je třeba obnovit jednání se středisky výchovné péče,
- pomoc při navýšení pracovníků,
- iniciovat snížení úvazku metodikům primární prevence.
4. 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. 19/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019,
23/2019, 24/2019 a 25/2019, konaných v období 11. 6. - 3. 9. 2019. Podrobnější informace o
projednávaných materiálech lze získat zde: https://www.kr-vysocina.cz/2019/ds-304113/p1=99820.
Z jednání se omluvila a odešla Věra Lacinová Vítková.
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Na základě dotazů členů výboru Luboš Stejskal a Bohumila Kobrlová stručně okomentovali tato
rozpočtová opatření:
- Memorandum o spolupráci v rámci realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Kraje Vysočina – jedná se o spolupráci a krajského a místních akčních plánů;
- Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře – návrh na uzavření
smlouvy o nájmu – celostátní přehlídka středních odborných škol;
- Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu –
poskytnutí daru Tělovýchovné jednotě Spartak Počátky z. s. – dar ve výši 10 tis. Kč na
pořádání překážkového závodu Počátecký predátor;
- Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace
na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol - přijetí účelových
prostředků z MŠMT na financování exkurzí škol na vybrané památky;
- Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – financování projektu
„Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“ - do tří středních škol, které jsou centry
technického vzdělávání, bylo pořízeno vybavení pro studium technologií využívajících
různé zdroje energie;
- Přidělení statutu Krajského centra talentované mládeže – krajská centra jsou důležitá pro
možnost čerpání finančních prostředků z MŠMT;
- Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových
organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství – jedná se o kritéria pro
odměňování ředitelů, materiál nebyl schválen, bude předloženo znovu na jednání rady
kraje č. 26/2019 dne 17. 9. 2019;
- Porušení rozpočtové kázně zjištěné u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina - 2 příspěvkové organizace – Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod a Dětský domov, Hrotovice.
V průběhu jednání se ze zasedání omluvil a odešel Roman Křivánek.
Usnesení 11/06/2019/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace dle materiálů projednávaných v Radě Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Organizační zajištění školního roku 2019/2020
Členové výboru se seznámili s podkladovým materiálem, který obdrželi s předstihem v elektronické
formě.
Usnesení 12/06/2019/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o organizačním zajištění školního roku 2019/2020.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze a různé
V rámci tohoto bodu proběhla diskuse týkající se zřizování školní družiny při základní škole při
zdravotnickém zařízení. OŠMS nyní řeší možnost nahradit školní družinu školním klubem.
Následovala krátká diskuse o inkluzi.
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 3. října 2019 od 14:30 hodin, v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57.
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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

Zpracovala a zapsala: Dana Vrábelová dne 10. září 2019.
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