Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje
Vysočina č. 5/2010 konaného dne 27. května 2010
Přítomni:
1. Hromádková Dagmar (předsedkyně)

6. Křivánek Roman

2. Hájek Otto

7. Kučera Jiří

3. Kovanda Bohumil

8. Brož Ladislav

4. Máca Stanislav

9. Karas Jan

5. Chroust Zdeněk

10. Pech Miroslav (tajemník)

6. Fischerová Jana (místopředsedkyně)

Nepřítomni (omluveni):
1. Herzán Martin
Hosté:
1. Kružíková Marie (členka Rady kraje
Vysočina)

2. Ubr Kamil (OŠMS)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu;
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Pravidla přijímacího řízení;
5. Informace o přijímacím řízením na střední školy;
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. Takto navržený program byl 10 hlasy schválen.
3. 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. 14/2010
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

•
•

Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem
Vysočina za odvětví školství na rok 2010;
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu úprava schváleného rozpočtu Gymnázia Žďár nad Sázavou.

RK č. 15/2010
• Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele
(ředitelky) Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147;
• Odvolání ředitele Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190;
 Jmenování ředitele Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické
Bystřice nad Pernštejnem;
• Jmenování ředitele Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř;
• Jmenování ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem.
RK č. 16/2010
• Jmenování ředitele Dětského domova, Senožaty 199;
• Jmenování ředitele Dětského domova, Náměšť na d Oslavou, Krátká 284.
Usnesení 21/05/2010/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z rady kraje přednesené Miroslavem Pechem a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit body, které budou předloženy ke schválení na červnovém
zastupitelstvu kraje.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Pravidla přijímacího řízení
Miroslav Pech okomentoval podkladový materiál. Pomocí pravidel chceme udržet kvalitu
na středních školách a optimální zachování vzdělávací nabídky v kraji Vysočina. Kamil Ubr doplnil,
že stejně jako v loňském roce přispívají pravidla k vyváženosti mezi přijímací zkouškou a
známkami ze základních škol, tzn.: do určité míry eliminovat námitky, které směřují k tomu, že
přijímací zkouška je okamžitá záležitost, kde se může projevit okamžitý stres studenta. Miroslav
Pech řekl, že už nyní se objevují velké znalostní rozdíly u dětí, které se hlásí na gymnázia. Zdeněk
Chroust vznesl dotaz, zda kraj kontroluje způsob, jakým byl student vybrán na danou školu.
Miroslav Pech odpověděl, že v této oblasti kraj nemůžeme nijak zasahovat, je to pouze pravomoc
ředitele škol. Dále dodal, že pro letošní rok se studenti zřejmě rozhodli více využít možnosti podání
všech třech přihlášek na střední školy. Jan Karas vznesl dotaz, kdy budou k dispozici výsledky
přijímacích řízení.Kamil Ubr odpověděl, že během měsíce října, neboť v současné době máme k
dispozici pouze průběžné výsledky po prvním kole. Oficiální výsledek je až statistický výkaz. Je
potřeba počkat na ukončení druhého kola, které bude ukončeno během měsíce června. Roman
Křivánek vznesl dotaz, jak byly nastaveny přijímací zkoušky, které se již konaly. Kamil Ubr potvrdil,
že každá škola nastavuje úroveň vstupu dle svého uvážení. Dále vznesl dotaz, jak funguje systém
přijímacího řízení ve Zlínském kraji. Kamil Ubr odpověděl, že je zde využíván komerční produkty
firmy SCIO. Zdeněk Chroust vznesl dotaz, zda při přijímacích řízeních na učňovské obory pomohla
motivační stipendia. Kamil Ubr odpověděl, že je těžké posoudit, zda měla či neměla vliv, neboť
velkou roli hraje aktuální situace v hospodářství. Miroslav Pech dodal, že stavební obory se plní a
strojírenské obory zatím stagnují. Ale s určitostí nemůžeme říci, zda motivační stipendia sehrála
nějakou roli. V současné době nám již byly doručeny přihlášky o motivační stipendia.
Kamil Ubr informoval přítomné členy výboru o přehledu zájmu o střední školy. Podíl přihlášených
na strojírenské učební obory klesl, na stavební učební obory vzrostl.
Učební obory strojírenské:
v roce 2009 byl zájem 14,3%
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v roce 2010 byl zájem 11,3%.
Učební obory stavební:
v roce 2009 byl zájem 12%
v roce 2010 byl zájem 15,5%.
Na základě těchto výsledků nelze posuzovat vliv motivačních stipendií. Stanislav Máca vznesl
podnět, aby v Pravidlech pro přijímací řízení do středních škol bylo zakomponováno porušování
školského zákona, a to v tom smyslu, že ředitelé škol zveřejňují výsledky přijímacího řízení
na veřejně přístupných místech před řádnými výsledky přijímacího řízení. Dále vznesl připomínku
o změně formulace bodu č. 9 Pravidel – V rámci informace o přijímacím řízení doporučuje OŠMS
středním školám upozornit zájemce, že obor nebude otevřen, pokud počet přihlášených zájemců
po prvním kole bude nízký. Kamil Ubr odpověděl, že tento bod je v Pravidlech zakomponován
pro ochranu ředitelů škol. Stanislav Máca dodal, zda by bylo možno, aby tuto větu uváděly
všechny školy do pozvánek, atd. Kamil Ubr dodal, že pokud by daný bod z Pravidel byl vyřazen,
mohla by nastat situace, že ředitelé škol budou chtít po kraji zafinancovat otevření dalších tříd
s nízkým počtem studentů. Ředitelé škol se tímto doporučením nemusí řídit. Je také otázka,
zda kraj, jako zřizovatel, má pravomoc tuto informaci tam dát. Miroslav Pech dodal, že tuto
informaci je zapotřebí projednat na zasedání rady kraje. Na příštím zasedání výboru bude předána
informace k výsledku zjištění. Otto Hájek řekl, že by se bod č. 9 Pravidel mohl naformulovat stejně,
jako bod č. 6 Pravidel. Miroslav Pech odpověděl, že rozhodnutí necháme na radě kraje. Stanislav
Máca vznesl dotaz, kolik škol bylo naplněno na 100% možných přijatých. Miroslav Pech
odpověděl, že Gymnázium Jihlava a Obchodní akademie Třebíč.
Usnesení 22/05/2010/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
Pravidla pro přijímací řízení do středních škol v roce 2011 a
ukládá
OŠMS prověřit formulaci bodu č. 9 - uložení povinností všem školám zřizovaným krajem Vysočina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o přijímacím řízením na střední školy
Kamil Ubr podal informaci o přijímacím řízení na střední školy. Jedná se o informaci z poloviny
měsíce května, kdy školy poskytly počty o volných místech po prvním kole přijímacího řízení.
Většina škol hlásí, že má volná místa.
Maturitní obory:
skupina M a K (bez víceletých gymnázií) – celkem 515 volných míst
skupina L (bez nástaveb) – celkem 133 volných míst.
V kraji Vysočina bylo u maturitních oborů celkem 650 volných míst. V tomto počtu nejsou zahrnuta
osmiletá gymnázia. V kraji Vysočina bylo celkem 36 volných míst na osmiletých gymnáziích. Oproti
předchozím letům jsou volná místa i na oborech kadeřník, kosmetička. Na obchodních akademiích
mají od 10 volných míst a výše (kromě OA Třebíč). Postupně po okresech byla přečtena města,
školy a obory s nejvyššími počty volných míst. Tato data, která jsou pravidelně aktualizována, jsou
k dispozici na webových stránkách kraje – školský portál. K tomuto tématu se rozvinula krátká
diskuze. Miroslav Pech dodal, že je zapotřebí připravit analýzu (návrh řešení) daného problému.
Z jednání odešel člen výboru Roman Křivánek.
Usnesení 23/05/2010/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přijímacím řízením na střední školy a
doporučuje
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orgánům kraje zabývat se dopadem demografického vývoje do středního školství a navrhnout
opatření.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze a různé
Kamil Ubr informoval o realizace projektu gymnázia v Humpolci. Škola požádala kraj o půjčku
na zajištění realizace projektu ve výši 2,5 mil. Kč. V současné době se kraj žádostí zabývá
a materiál bude předložen ke schválení na červnovém zasedání zastupitelstva kraje. Bylo
by dobré, aby projekt byl dotažen do zdárného konce.
Přítomným členům výboru byl dodatečně rozdán dopis od ministryně školství. Marie Kružíková
dodala, že na zasedání komise Rady Asociace krajů ČR bylo sděleno, že ministerstvo se dopisem
vážně zabývá a v současné době na daném problému pracují.
Z jednání odešel člen výboru Jan Karas.

Na základě rozhodnutí přítomných členů bylo jednotně schváleno, že od září bude
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
zasedat vždy první čtvrtek v měsíci (2.9., 7.10., 4.11., 2.12.).
Termín zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 6/2010 byl stanoven na čtvrtek 24. června 2010 od 14:30 hod.

7. 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 3. června 2010.
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