Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 8/2011 konaného dne 3. října 2011
Přítomni:
1. Hromádková Dagmar (předsedkyně)

6. Brož Ladislav

2. Kovanda Bohumil

7. Bičík Lukáš

3. Máca Stanislav

8. Karas Jan

4. Křivánek Roman

9. Pech Miroslav (tajemník)

5. Kučera Jiří
Omluveni:
1. Hájek Otto

3. Fischerová Jana (místopředsedkyně)

2. Chroust Zdeněk
Hosté:
1. Kružíková Marie (členka Rady Kraje 3. Vlachová Alena (OŠMS)
Vysočina)
2. Ubr Kamil (OŠMS)

4. Hrdlička Jiří (ÚP Jihlava)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu;
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Informace o přípravě rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2012;
5. Přehled změn v rejstříku škol a školských zařízení pro školní rok 2011/2012;
6. Diskuze 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 bodech projednaných v radě kraje;
4. Informace o přípravě rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2012;
5. Vývoj nezaměstnanosti v Kraji Vysočina, potřeby trhu práce a změna organizace práce;
6. Přehled změn v rejstříku škol a školských zařízení pro školní rok 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

7. Diskuze a různé;
8. Závěr.
Takto upravený návrh programu byl 6 hlasy schválen.
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Během jednání se dostavil člen výboru Roman Křivánek.
Miroslav Pech tlumočil informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání),
které proběhly v období od 09. 09. 2011 do 03. 10. 2011:
RK č. 28/2011
 Změny ve zřizovacích listinách - dětské domovy
 Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových
organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2011
RK č. 29/2011
 Využití části prostor ve správě Střední školy obchodu a služeb Jihlava pro mateřskou školu
RK č. 30/2011
 Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
RK č. 31/2011
 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců
z třetích zemí
Lukáš Bičík vznesl dotaz na bod v RK č. 31 – Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole
Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená
potřebám žáků – cizinců z třetích zemí. Miroslav Pech odpověděl, že MŠMT vyhlásilo rozvojový
program „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích
zemí“. O dotaci mohly požádat právnické osoby vykonávající činnost základní školy zapsané
ve školském rejstříku. Dotace je určena na částečnou úhradu, popř. krytí zvýšených nákladů
souvisejících s poskytováním základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka
přizpůsobenou potřebám žáků – cizinců z třetích zemí, která usnadní a umožní jejich rychlejší
integritu, poznání legislativních a společenských zákonitostí společnosti, zabezpečí
rozvoj komunikativní složky i překonání sociokulturních bariér. Finanční prostředky budou
poskytnuty
5-ti základním
školám.
Stanislav
Máca
pohovořil
o
semináři
„Projekt Řízení příspěvkových organizací“, kterého se zúčastnil. Vyslovil názor, že by bylo vhodné
semináře rozdělit po příslušných oblastech, např.: oblast zdravotnictví, oblast školství, oblast
kultury atd. Marie Kružíková řekla, že semináře musí být společné pro všechny ředitele p.o.,
neboť účelem jednání je předat svoje zkušenosti všem zúčastněným. Miroslav Pech upřesnil, že
pomocí seminářů má dojít ke sjednocení postupů řízení p.o.
Usnesení 33/08/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z rady kraje přednesené Miroslavem Pechem.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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4. Informace o přípravě rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2012
Během jednání se dostavil člen výboru Jan Karas.
Alena Vlachová okomentovala podkladový materiál. Rozpočet je rozdělen do tří kapitol –
A. Závazky roku 2011, B. Nezbytné provozní výdaje, ostatní obligatorní výdaje a výdaje na provoz
PO a C. Fakultativní výdaje a výdaje na rozvoj. Návrh rozpočtu již prošel prvním čtením
a v listopadu bude návrh rozpočtu předložen k projednání v politických klubech a na prosincovém
zasedání zastupitelstva kraje bude rozpočet schvalován. Alena Vlachová okomentovala změny,
ke kterým došlo po prvním čtení návrhu rozpočtu:
A. Závazky roku 2011
Střední odborné školy – Zavedení oboru Energetika – původně byla navržena částka ve výši
12 400 tis. Kč, částka byla upravena na 10 mil. Kč.
Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje – Podpora převodu zřizovatelských kompetencí –
původně byla navržena částka ve výši 11 635 tis. Kč, částka byla upravena na 11 335 tis. Kč.
B. Nezbytné provozní výdaje, ostatní obligatorní výdaje a výdaje na provoz PO
na rok 2012 je rozpočet OŠMS nastaven u příspěvkových organizací na 100 % výdajů roku 2011.
Dále pohovořila o řešení situace v Dětském domově v Humpolci. Jedná se o rezervu finanční
částky určenou na příp. úhradu ušlé mzdy ve výši 1 mil. Kč. Jedná se o dlouhodobý spor o
odvolání ředitelky domova.
C.Fakultativní výdaje a výdaje na rozvoj
Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje – původně byla navržena částka ve výši 305 tis. Kč,
částka byla upravena na 100 tis. Kč.
Ostatní záležitosti vzdělávání – spolupráce s partnerskými regiony – nově přibyla položka
MLADÝ TVORCA – jedná se o položku, která byla v minulých letech zařazena v rozpočtu
v kapitole OSH.
Ostatní záležitosti vzdělávání – Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních
školách – původně byla navržena částka ve výši 1 300 tis. Kč, částka byla upravena na 1 mil. Kč.
Usnesení 34/08/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přípravě rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2012.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Vývoj nezaměstnanosti v Kraji Vysočina, potřeby trhu práce a změna organizace
práce
Jiří Hrdlička, ředitel Úřadu práce v Jihlavě, informoval členy výboru o vývoji nezaměstnanosti
v Kraji Vysočina a potřebách trhu práce. Vývoj nezaměstnanosti v Kraji Vysočina je na stejné
úrovni jako v loňském roce. Během zimního období míra nezaměstnanosti vzroste vzhledem
ke končícím sezónním pracím. V roce 2012 se očekává nárůst hospodářské krize.
V Kraji Vysočina vzrůstá nezájem o středoškoláky. Trh práce požaduje pracovníky s výučním
listem z učňovských oborů. Dále pohovořil o organizačních změnách na úřadech práce.
Došlo ke změně pohledu na aktivní politiku zaměstnanosti. Od 1. 1. 2012 dojde ke změně
provádění veřejně prospěšných prací. Nově vznikla kontaktní pracoviště v obcích III. stupně.
Usnesení 35/08/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o vývoji nezaměstnanosti v Kraj Vysočina, potřebách trhu práce a změnách organizace
práce.
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Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Přehled změn v rejstříku škol a školských zařízení pro školní rok 2011/2012
Kamil Ubr okomentoval podkladový materiál.
Střední škola Kamenice nad Lipou – nový obor - ošetřovatel. Jedná se o rozšíření vzdělávací
nabídky školy.
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice – nový obor - Praktická škola jednoletá.
Základní škola žádá o zvýšení celkové kapacity z 53 na 63 žáků.
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín – výmaz oborů - Management textilu
a oděvnictví, Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracování textilií a Textilní výtvarnictví - tvorba
dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů. Jedná se o výmaz dobíhajících oborů,
ve kterých již nestudují žádní žáci.
Gymnázium Jihlava - změna nejvyššího povoleného počtu žáků oboru - Gymnázium. Jedná
se o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků u osmiletého gymnázia pro školní rok
2012/2013.
Střední škola stavební Třebíč - změna nejvyššího povoleného počtu žáků oborů - Stavebnictví
a Technická zařízení budov. Jedná se o změny nejvyššího povoleného počtu žáků v jednotlivých
oborech denního studia střední školy.
Střední průmyslová škola Třebíč - změna nejvyššího povoleného počtu žáků oborů Elektrotechnika a Technické lyceum. Jedná se o změny nejvyššího povoleného počtu žáků
v jednotlivých oborech denního studia střední školy.
Soukromá střední odborná škola Střední odborné učiliště s.r.o. – nový obor - truhlářská
a čalounická výroba. Jedná se o rozšíření nabídky střední školy. Jedná se o obor kategorie
E určený hlavně pro žáky se zdravotním znevýhodněním, který je koncipován s nižšími nároky
v oblasti všestranného i obecně odborného vzdělání.
Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí – nové obory - Strojírenské práce, Zemědělské
práce a Stravovací a ubytovací služby. Jedná se o rozšíření vzdělávací nabídky školy.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou – nový
obor - Diplomovaná všeobecná sestra. Jedná se o zařazení nového vzdělávacího programu vyšší
odborné školy dle Rozhodnutí MŠMT o akreditaci č.j. 10413/2011-24, které bylo vydáno dne
21. 6. 2011.
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad
Perštejnem – nový obor - Zemědělec-farmář. Výmaz míst poskytovaného vzdělávání
nebo školských služeb - dnem vydání rozhodnutí - Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem
(u střední školy), Pod Horou 191, Bystřice nad Pernštejnem (u školní jídelny). Výmaz k 1. 12. 2011
- Internát, Pod Horou 191, Bystřice nad Pernštejnem s kapacitou 35 lůžek. Změna názvu domova
mládeže od 1. 12. 2011 na - Internát, Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem s kapacitou
110 lůžek.
Soukromý dětský domov, s.r.o., Budišov - Holeje 82 - změna kapacity od 1. 1. 2012 - Dětský
domov z 30 na 48 lůžek. Zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
od 1. 1. 2012. Jedná se o zvýšení kapacity dětského domova a zápis nového místa
poskytovaného vzdělávání a školských služeb.
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou - změna
kapacity školského zařízení. Jedná se o zvýšení počtu stravovaných u školní jídelny
z 500 na 700 jídel.
Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův
Brod -nová střední škola, nový obor, nový název právnické osoby. Jedná se o rozšíření nabídky
základní školy o praktickou školu.
Střední odborné učiliště, Hlavní 245, Vinařice - nové místo poskytovaného vzdělávání
nebo školských služeb. Střední odborné učiliště, Hlavní 245, Vinařice, nemá sídlo v Kraji Vysočina
a žádá o stanovisko k udělení výjimky pro rozšíření dalšího místa poskytovaného vzdělávání
na školní rok 2012/2013 ve Věznici Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990.
Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou - nové místo poskytovaného
vzdělávání nebo školských služeb od 1. 12. 2011 a výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo
školských služeb od 1. 12. 2011. K 30. 6. 2011 obdržela PPP výpověď z nájmu nebytových prostor
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v Základní škole, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem, kde bylo sídlo detašovaného
pracoviště. Důvodem byl havarijní stav jedné z mateřských škol v Bystřici nad Pernštejnem,
pro kterou museli urychleně zřídit náhradní prostory.
Biskupské gymnázium - nové školské zařízení.
Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga - nové školské zařízení.
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod - zvýšení kapacity od 1. 12. 2011, zápis
místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb od 1. 12. 2011 a výmaz školského
zařízení od 1. 12. 2011. Jedná se o výmaz školní jídelny - výdejny na adrese Kyjovská 3187,
Havlíčkův Brod s kapacitou 200 jídel. Na uvedené adrese se již nebudou pouze vydávat jídla,
ale bude se i vařit. Adresa i kapacita se zapíše do školní jídelny.
Během jednání odešel člen výboru Lukáš Bičík.
Usnesení 36/08/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
přehled změn v rejstříku škol a školských zařízení pro školní rok 2011/2012.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Diskuze a různé
Miroslav Pech podal informace o změně financování od roku 2013. Uvažuje se o zavedení
oborového financování přímo MŠMT. Roman Křivánek informoval o konferenci týkající se zahájení
spolupráce mezi Vysočina Education a Britskou Radou. Konference se uskuteční dne 3. 11. 2011
v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina. Členům výboru bude s časovým předstihem
zaslána pozvánka. Kamil Ubr informoval o připravovaném setkání zástupců Kraje Vysočina a
zástupců středních škol v Kraji Vysočina. Setkání proběhne dne 20. 12. 2011 v sídle Krajského
úřadu Kraje Vysočina.
Termín zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 9/2011 byl stanoven na pondělí 7. listopadu 2011 od 09:00 hod. v sídle firmy AGROSTROJ
Pelhřimov, a.s.
8. 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 4. října 2011.
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