Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 7/2011 konaného dne 5. září 2011
Přítomni:
1. Hromádková Dagmar (předsedkyně)

7. Křivánek Roman

2. Hájek Otto

8. Kučera Jiří

3. Kovanda Bohumil

9. Brož Ladislav

4. Máca Stanislav

10. Bičík Lukáš

5. Chroust Zdeněk

11. Karas Jan

6. Fischerová Jana (místopředsedkyně)
Omluveni:
1. Pech Miroslav (tajemník)
Hosté:
1. Kružíková Marie (členka Rady Kraje 3. Adam Petr (OŠMS)
Vysočina)
2. Ubr Kamil (OŠMS)
Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu;
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Organizační zajištění školního roku 2011/2012;
5. Informace o naplňování opatření k dopadům demografického vývoje do středních škol Kraje
Vysočina;
6. Informace o průběhu společné části maturitní zkoušky;
7. Diskuze a různé;
8. 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 bodech projednaných v radě kraje;
4. Organizační zajištění školního roku 2011/2012;
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

5. Informace o naplňování opatření k dopadům demografického vývoje do středních škol Kraje
Vysočina;
6. Informace o průběhu společné části maturitní zkoušky;
7. Změny ve školském rejstříku;
8. Diskuze a různé;
9. Závěr.
Takto upravený návrh programu byl 10 hlasy schválen.
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Kamil Ubr tlumočil informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání), které proběhly
v období od 07. 06. 2011 do 05. 09. 2011:
RK č. 20/2011
 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu podpora obcí s vysokým podílem školních
 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová
dotace na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní
RK č. 21/2011
 Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina za odvětví školství na rok 2011
 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších
odborných škol na leden - červen 2011
RK č. 23/2011
 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava
schváleného rozpočtu Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
 Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a
Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 6. 2011 - návrh na provedení
rozpočtového
RK č. 24/2011
 Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2011 - návrh na
provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina za odvětví školství na rok 2011
 Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce
2011/2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a
sportu
 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu podpora pořádání sportovních mistrovství
RK č. 25/2011
 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace
organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle
schválených pravidel rady kraje
 Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina za odvětví školství na rok 2011
 Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Moravské Budějovice,
Dobrovského 11
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RK č. 26/2011
 Odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina za odvětví školství na rok 2011
RK č. 27/2011
 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Základní školu
Třebíč, Cyrilometodějská 22
 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Základní školu
Pelhřimov, Komenského 1326
 Změny ve školském rejstříku
Během jednání se dostavil člen výboru Jan Karas.
Lukáš Bičík vznesl dotaz na bod z RK č. 23 – „Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace
Gymnázium Havlíčkův Brod“. Marie Kružíková odpověděla, že v současné době není stanoven
termín konkursního řízení na danou pozici. Na červnovém zasedání zastupitelstva byl předložen
materiál týkající se sloučení škol Gymnázium Havlíčkův Brod a SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod.
V případě sloučení škol bude probíhat výběrové řízení pro sloučený subjekt, v případě nesloučení
škol bude vypsáno konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Gymnázia Havlíčkův Brod.
Marie Kružíková informovala o podpoře modernizace vybavení technických středních škol –
„ Moderní měření“. Jedná se o pokračování systémové modernizace vybavení technických
středních škol s cílem zlepšit podmínky pro vzdělávání v oblasti přesného měření a kontroly ve
strojírenství. Ve školách vzniknou specializovaná pracoviště pro měření zaměřená na praktický
výcvik žáků. Jedním z problémů, které provází vzdělávání ve strojírenských a elektrotechnických
oborech, je zastaralé technické vybavení středních škol. Projekty budou nejdříve realizovány ve
školách, které mohou perspektivně plnit funkci regionálních technicky zaměřených center
(Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou). Po vyhodnocení zkušeností není vyloučeno
rozšíření na další školu či školy, pokud se to ukáže jako účelné. Vzhledem k nákladnosti
(odhad cca 2 500 tis. Kč na střední školy v jednom městě) byla realizace rozdělena do dvou let
po 4 800 tis. Kč. Pokud orgány kraje schválí systémovou podporu, realizovaly by střední školy
v Třebíči a ve Žďáře nad Sázavou projekty v roce 2011 (obě školy již zahájily přípravu výběrových
řízení) a střední školy v Jihlavě a Pelhřimově v roce 2012. Kamil Ubr doplnil, že pro rok 2011 jsou
v rozpočtu v kapitole Školství, mládeže a sportu k tomuto účelu již vyčleněny prostředky ve výši
4 800 tis. Kč, prostředky ve stejné výši navrhuje OŠMS do rozpočtu roku 2012. Jan Karas vznesl
dotaz na technické řešení projektu. Kamil Ubr odpověděl, že se může jednat o 3D měřící stroj
pro 3D kontaktní měření nebo o 3D skener pro optické bezkontaktní snímání. Přístroje budou
umístěny tak, aby na jednotlivých pracovištích mohli žáci ve stejné vyučovací hodině realizovat
různé učební úlohy. Z prostředků může být rovněž pořízena didaktická literatura (přehledy úloh)
a zajištěno proškolení učitelů. Z prostředků poskytnutých krajem nebude financováno pořízení
počítačů, běžný nábytek ani stavební úpravy. Náklady na pořízení vybavení v jednom městě
se pohybují kolem 2,5 mil. Kč. Vlastní zdroje příspěvkové organizace budou ve výši min. 100 tis.
Kč.
Během jednání odešla členka výboru Jana Fischerová.
Usnesení 28/07/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z rady kraje a
doporučuje
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zastupitelstvu kraje schválit podporu modernizace vybavení technických středních škol „Moderní
měření“.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Organizační zajištění školního roku 2011/2012
Petr Adam okomentoval podkladový materiál. V roce 2013 se uskuteční v Novém Městě
na Moravě Mistrovství světa v Biatlonu. Z tohoto důvodu bude navržena změna jarních prázdnin
v celém Kraji Vysočina. Stanislav Máca vznesl dotaz ke změně novelizace státních maturit.
Petr Adam odpověděl, že přesný harmonogram je uveden v Souboru pedagogicko-organizačních
informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy,
základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení
na školní rok 2011/2012, který každoročně vydává MŠMT. V současné době se nepočítá
se změnou harmonogramu proti letošnímu roku. Dne 2. 9. 2011 PSP ČR schválila na svém
zasedání novelu školského zákona a jednalo se o změnu ustanovení § 185 odst. 9 a 26 školského
zákona. PSP ČR vyslovila souhlas s odložením tří povinných zkoušek společné části maturitní
zkoušky na rok 2013. Pokud bude v tomto smyslu dokončen celý legislativní proces, budou nynější
žáci posledních ročníků maturovat stejně jako letošní maturanti, tedy ze dvou povinných zkoušek –
z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka /matematiky/ dle vlastní volby. Původně navržený
dvouletý odklad 3 povinných zkoušek a povinné zkoušky z cizího jazyka o dva roky (tedy až na rok
2014) byl z podnětu „školského“ výboru Sněmovny zkrácen o rok. Sněmovnou schválená novela
školského zákona nyní putuje k projednání do Senátu.
Usnesení 29/07/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
organizační zajištění školního roku 2011/2012.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o naplňování opatření k dopadům demografického vývoje do středních
škol Kraje Vysočina
Kamil Ubr informoval, že do 17. 7. 2011 měli zastupitelé možnost materiál týkající
se demografického vývoje připomínkovat. Žádná připomínka nebyla zaslána. Na začátku srpna
byly na města zaslány výzvy s danými návrhy s žádostí o vyjádření.
Město Pelhřimov – nesouhlasí se sloučení škol Gymnázia a Obchodní akademie.
Město Kamenice nad Lipou– nabízí převzetí budovy školní jídelny a domova mládeže. Zajistí
stravování žáků a převezme péči o majetek. Město současně doporučuje posílení oborové nabídky
školy.
Město Chotěboř – město požaduje zpracování studie možného soužití odborného školství škol
VOŠ a OA Chotěboř a SOU technické Chotěboř. Po předložení věc projedná (připouští i sloučení
obou škol).
Město Světlá nad Sázavou – od 1. 9. 2011 obor podnikání a obor sociální péče přešly pod
Akademie VOŠ, G a SOŠ uměleckoprůmyslovou školu. Dle předpokladů budou opuštěny budovy
zámku a školní jídelny ve Světlé nad Sázavou.
Město Třešť – dojde k opuštění budovy ve vlastnictví města.
V současné době probíhá spolupráce s odborem analýz za účelem vytipování kritérií
pro hodnocení ekonomické efektivity. Kamil Ubr dále Informoval o konaném zasedání ředitelů škol
k problematice oborů automechanik. Jan Karas vznesl dotaz, jakým způsobem se bude řešit
optimalizace škol v době nástupu nové vlády v krajských volbách. Marie Kružíková odpověděla,
že garance je do roku 2012. V Kraji Vysočina je snaha řešit situaci optimalizace školství dopředu.
Na přímé výdaje nebudou poskytnuty žádné finanční prostředky navíc. K optimalizaci
demografického vývoje se rozvinula diskuze.
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Usnesení 30/07/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o naplňování opatření k dopadům demografického vývoje do středních škol Kraje
Vysočina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace o průběhu společné části maturitní zkoušky
Kamil Ubr okomentoval neveřejný podkladový materiál.
Usnesení 31/07/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o průběhu společné části maturitní zkoušky.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Změny ve školském rejstříku
Kamil Ubr okomentoval podkladový materiál. Jedná se o navýšení kapacity školní jídelny o 50 jídel
ve Střední škole obchodu a služeb Jihlava.
Usnesení 32/07/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
změnu ve školském rejstříku a
doporučuje
zastupitelstvu kraje ke schválení.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Diskuze a různé
Termín zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 8/2011 byl stanoven na pondělí 3. října 2011 od 09:00 hod. v sídle firmy AGROSTROJ
Pelhřimov, a.s.
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 7. září 2011.
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