Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje
Vysočina č. 4/2010 konaného dne 29. dubna 2010

Přítomni:
1. Hromádková Dagmar (předsedkyně)

6. Kučera Jiří

2. Kovanda Bohumil

7. Brož Ladislav

3. Máca Stanislav

8. Karas Jan

4. Fischerová Jana (místopředsedkyně) 9. Pech Miroslav (tajemník)
5. Křivánek Roman

Nepřítomni (omluveni):
1. Hájek Otto

3. Herzán Martin

2. Chroust Zdeněk
Hosté:
1. Ubr Kamil (OŠMS)

3. Ileček Miloslav (Hospodářská komora
Jihlava)

2. Vlachová Alena (OŠMS)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu;
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem;
5. Informace o vývoji potřeb trhu práce v kraji v roce 2009 a výhled na rok 2010 (HK, ÚP);
6. Diskuse a různé;
7. Závěr.
1. Zahájení jednání
Dagmar Hromádková, 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. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Schválení programu
Předsedkyně přednesla návrh programu. Ten byl upraven do následující podoby :
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu;
3. Informace o vývoji potřeb trhu práce v kraji v roce 2009 a výhled na rok 2010 (HK, ÚP);
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
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4. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
5. Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem;
6. Změna ve školském rejstříku;
7. Záměr na ukončení zřizování plaveckých škol;
8. Diskuse a různé;
9. Závěr.
Takto navržený program byl 7 hlasy schválen.

3. Informace o vývoji potřeb trhu práce v kraji v roce 2009 a výhled na rok 2010 (HK,
ÚP)
Miloslav Ileček informoval členy výboru o vývoji na trhu práce. U firem se situace nemění. Finanční
krize, která postihla ČR, se v kraji Vysočina projevila poklesem zakázek. Řada malých firem, které
vznikly oddělením z firem velkých, se potýká s problémem ukončení své činnosti. Některé firmy
však ve finanční krizi vidí příležitost a vypisují nové zakázky. V současné době máme signály,
že automobilový průmysl roste. Nejvíce jsou postiženy stavební firmy. Bohumil Kovanda doplnil,
že firma Agrostroj Pelhřimov nabírá nové zaměstnance.
Během jednání se dostavila členka výboru Jana Fischerová.
Kamil Ubr okomentoval podkladový materiál, který byl členům výboru poskytnut přímo na jednání.
Materiál se týká nezaměstnanosti v ČR a na Vysočině od roku 2000. Miloslav Ileček dodal,
že v rámci kraje Vysočina je nezaměstnanost velmi různá a nemá logické vysvětlení. Na Pacovsku
je 2% míra nezaměstnanosti a ve Světlé nad Sázavou je situace téměř nejhorší. Dále doplnil,
že Hospodářská komora v Jihlavě poskytuje podporu a pomoc uchazečům o poskytnutí dotací
na pořízení nových technologií. Nově o tyto dotace také mohou žádat firmy
ze Světlé nad Sázavou. Stanislav Máca vznesl dotaz, proč se kraj Vysočina v %podílu
vzdělanostních skupin uchazečů v ČR a na Vysočině v posledním čtvrtletí liší od celostátního
průměru. Kamil Ubr nabídl jedno možné vysvětlení: rozdíl může být způsoben strukturou
pracovních míst. V kraji Vysočina je možná vyšší počet míst pro zaměstnance s nižším vzděláním.
Usnesení 16/04/2010/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o vývoji potřeb trhu práce v kraji v roce 2009 a výhledem na rok 2010.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o bodech projednávaných v radě kraje
Miroslav Pech tlumočil informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání), které
proběhly od posledního zasedání VVVZ:
RK č. 12/2010
•
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb
středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách
škol.
• Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb
středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách
škol.
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Předkládané změny se týkají v případě obou dokumentů článku 3, který z praktických důvodů
umožní převod zřizovatelských kompetencí i k jinému datu než k 1. 1. Ostatní změny vznikly revizí
obou dokumentů a jsou formální povahy v důsledku změny názvosloví některých pojmů. Tento
materiál bude předložen na červnovém zasedání zastupitelstva ke schválení. Miroslav Kovanda
vznesl dotaz s jakým výsledkem bylo vyhodnoceno periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů
škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. Miroslav Pech odpověděl, že hodnocení
probíhalo u 20 ředitelů, kteří jsou nejdéle ve svých funkcích. Radou kraje bylo navrženo poskytnutí
odměn 6 ředitelům. Odměna bude poskytnuta z prostředků zřizovatele. V 5 případech bylo
poukázáno na nedostatky v obecné rovině, proto budou během následujících dvou let pozváni
k opětovnému hodnocení. U zbývajících 9 ředitelů žádná opatření přijata nebyla. Se všemi řediteli
probíhalo osobní jednání, na které navázalo písemné vyjádření. V rámci periodického hodnocení
ředitelé p.o. obdrželi dopisy obsahující obecná opatření: o sjednocení prezentace, odkazy
na svého zřizovatele, sjednocení názoru na obsah výročních zpráv a dodržování předpisů
zřizovatele. V následujících letech plánujeme v hodnocení pokračovat. Navazující hodnocení
by mělo pokrýt 80-90 ředitelů. Jiří Kučera vznesl dotaz, jak kraj Vysočina řeší působení ředitelů
v důchodovém věku. Miroslav Pech odpověděl, že žádná vnitřní směrnice tuto situaci neřeší.
Jana Fischerová vznesla dotaz, v jaké fázi je výběrové řízení na pozici lektora francouzského
jazyka. Miroslav Pech odpověděl, že máme příslib od francouzské strany o připravovaném
výběrovém řízení s datem nástupu od 1.9.2010. Snaha obou stran je, aby tento projekt pokračoval.
Roman Křivánek upozornil na Pravidla rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování
evropských projektů. Pravidla se vztahují pouze na evropské projekty financované z evropské
unie. Existují např. i norské a švýcarské fondy. Bylo by dobré rozšířit tuto podporu na tyto zdroje.
Miroslav Pech odpověděl, že tento požadavek je v pravidlech zakomponován.
Usnesení 17/04/2010/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z rady kraje přednesené Miroslavem Pechem.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Alena Vlachová okomentovala podkladový materiál. Všechny školy dosáhly zisku nebo
vyrovnaného hospodářského výsledku. Zisk byl tvořen součtem hlavní a doplňkové činnosti.
Za všechny organizace zisk tvořil cca 8, 2 mil. Kč. Oproti roku 2008 je hospodářský výsledek nižší
o 0,5 mil. Kč. Některé školy vykázaly ztrátu v hlavní činnosti, kterou kompenzovaly ziskem
z činnosti doplňkové. Školy si samy navrhly příděly do fondu odměn a rezervního fondu. Do fondu
odměn navrhly 22 % a do fondu rezervního 78 %. Rada kraje na svém březnovém zasedání
projednala a schválila příděly navržené do fondu. Organizacím se doporučuje, aby do fondu
odměn navrhovaly částku max. do výše 20% zisku z hlavní činnosti a 50% zisku z doplňkové
činnosti. Jan Karas vznesl dotaz, jak se zohledňuje v návrhu rozpočtu na příští rok případný dobrý
výsledek hospodaření p.o. Alena Vlachová odpověděla, že pokud bude vyšší zisk z doplňkové
činnosti, tak se nezjišťují příčiny. Pokud by byl výrazný zisk z hlavní činnosti, bude se zjišťovat
příčina. Jan Karas dále vznesl dotaz, na co se používá fond odměn. Alena Vlachová řekla,
že na překročení stanového limitu prostředků na platy zaměstnanců a v průběhu roku může být
použit na pokrytí odměn pro zaměstnance. Roman Křivánek dodal, že fond odměn je velmi dobrý
motivační nástroj pro práci se svými podřízenými.
Členové výboru se jednotně shodli na zachování poměru přídělu 20% zisku z hlavní činnosti
a 50% zisku z doplňkové činnosti.
Během jednání odešel člen výboru Jan Karas.
Usnesení 18/04/2010/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
Číslo jednací: KUJI

38300/2010
Číslo stránky

3

informace o zprávě o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Změna ve školském rejstříku
Miroslav Pech informoval členy výboru o změně ve školském rejstříku. Jedná se o navýšení
nejvyššího povolného počtu žáku u Střední školy technické Jihlava, obor Elektrikář - silnoproud.
Kritériem jsou poptávka po daném oboru ze strany energetických firem a zvýšený zájem žáků
o obor. Studijní obor je ukončen výučním listem. Tento materiál bude předložen ke schválení
na květnovém zastupitelstvu kraje.
Usnesení 19/04/2010/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
souhlasí
se změnami ve školském rejstříku
a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změny ve školském rejstříku.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Záměr na ukončení zřizování plaveckých škol
Kraj Vysočina zřizuje příspěvkové organizace Plavecká škola Jihlava a Plavecká škola Třebíč.
Tyto organizace zprostředkovávají a zajišťují svými pracovníky plavecký výcvik pro žáky
základních škol, zejména 1. stupně. Činnost obou organizací je financována z prostředků
základních škol a z prostředků rodičů. Kraj neposkytuje organizacím provozní prostředky
z rozpočtu kraje, ani prostředky ze státního rozpočtu na přímé výdaje. V ostatních městech v kraji
je tato činnost zajišťována většinou privátními plaveckými školami, případně organizacemi
zřízenými městy. Zřizování organizací přešlo na kraj při vzniku kraje a je pozůstatkem
nesystémového postupu státu v předchozích letech. Zajišťování plaveckého výcviku organizacemi
zřizovanými krajem je v rámci ČR již pouze ojedinělé.
Usnesení 20/04/2010/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
souhlasí
se záměrem na ukončení zřizování plaveckých škol
a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr na ukončení zřizování plaveckých škol.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Diskuze a různé
Kamil Ubr informoval o aktuální situaci v převodech ZUŠ a DDM z kraje na město. Na květnovém
zasedání zastupitelstva kraje bude předložen ke schválení materiál týkající se převodu ZUŠ
v Pacově. Na červnové zasedání zastupitelstva kraje jsou připravovány materiály týkající se
převodů DDM v Třebíči a v Chotěboři, a ZUŠ a DDM v Bystřici nad Pernštejnem. U DDM Jihlava
nemáme žádné nové informace a u ZUŠ Havlíčkův Brod čekáme na další postup města.
Roman Křivánek vznesl dotaz, jak to vypadá se Speciálním pedagogickým centrem Jihlava.
Miroslav Pech sdělil, že v současné době záměr stále trvá. Dále informoval o setkání s p. Krejčím,
který má na starosti standardizované výstupy ze základních škol, který výboru poděkoval
za otevřenou výzvu. Dagmar Hromádková taktéž přečetla poděkování od předsedy Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro Královéhradecký kraj Ing. Jaroslava Jirásko za otevřenou
výzvu ministryni.
Termín zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 5/2010 byl stanoven na čtvrtek 27. května 2010.
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9. Závěr
Dagmar Hromádková, předsedkyně VVVZ, poděkovala všem přítomným a ukončila jednání.
Dagmar Hromádková, v. r.
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová dne 5. května 2010.
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