Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 10/2011 konaného dne 19. prosince 2011
Přítomni:
1. Hromádková Dagmar (předsedkyně)

6. Křivánek Roman

2. Hájek Otto

7. Kučera Jiří

3. Kovanda Bohumil

8. Brož Ladislav

4. Máca Stanislav

9. Bičík Lukáš

5. Fischerová Jana (místopředsedkyně)

10. Pech Miroslav (tajemník)

Omluveni:
1. Chroust Zdeněk

2. Karas Jan

Hosté:
1. Kružíková Marie (členka Rady Kraje 4. Pavlovský Zdeněk (AGROSTROJ Pelhřimov,
Vysočina)
a.s.)
2. Ubr Kamil (OŠMS)
3.
Stoklásek
Pelhřimov, a.s.)

Lubomír

5. Habáň Jaroslav (AGROSTROJ Pelhřimov,
a.s.)
(AGROSTROJ 6. Plášil Jaroslav (SPŠ a SOU Pelhřimov)

Program jednání:
1. Prohlídka areálu firmy;
2. Zahájení jednání;
3. Schválení programu;
4. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
5. Informace o přijímacím řízení na střední školy;
6. Plán činnosti na rok 2012;
7. Diskuze a různé;
8. Závěr.
1. Prohlídka areálu firmy
Jaroslav Habáň seznámil přítomné členy s historií firmy AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Jedná se o proexportní firmu. Založení firmy se datuje od roku 1896 a jednalo se o malou
opravárenskou dílnu, kde se později začaly vyrábět i jednoduché zemědělské stroje. V roce
1990 dochází k založení akciové společnosti pod původním názvem AGROSTROJ Pelhřimov
(dále jen „AP“). AP je v současné době největší výrobce zemědělských strojů v ČR a jedná se
zcela o akciovou společnost bez podílu státu a zahraničního kapitálu. V AP je zaměstnáno
1680 zaměstnanců, roční obrat dosahuje 132 mil. EUR. V roce 2011 bylo spotřebováno 45 tis. tun
hutního materiálu. V roce 2012 se předpokládá roční obrat ve výši 157 mil. EUR.
Během jednání se dostavil člen výboru Ladislav Brož.
V roce 2013 se předpokládá roční obrat ve výši 182 mil. EUR, v roce 2014 je předpoklad ve výši
207 mil. EUR, v roce 2015 je předpoklad ve výši 226 mil. EUR. Do budoucna dojde k výstavbě
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dvou nových výrobních hal. Výrobní program tvoří vlastní finální stroje, nástrojařská výroba
a kooperace pro významné nadnárodní společnosti v oboru zemědělské techniky, výrobce
nákladních automobilů, stavebních strojů a vysokozdvižných vozíků. Do budoucna se plánuje
zřízení výrobní jednotky (multimontážní jednotky) v Rusku. V roce 2006 byla uvedena do provozu
lakovna.
Zdeněk Pavlovský informoval členy výboru o personální politice ve firmě. V současné době
AP zaměstnává 4,5% zaměstnanců se základním vzděláním, 52,5% se středoškolským vzděláním
zakončené výučním listem, 38% se středoškolským vzděláním zakončené maturitou
a 5% s vysokoškolským vzděláním. Věkový průměr v současné době činní 37 let. Dále pohovořil
o fungování svářečské školy:
- zaškolovací kurzy
- periodické přezkoušení
- vstupní zkoušky
- svářečské kurzy.
Svářečskou školu absolvovalo celkem 812 svářečů. Dále pohovořil o multifunkčním školícím
středisku.
Cíl: zvýšit odbornou připravenost studentů škol
- změnit obsah a formu vzdělávání s vazbou na potřeby firmy
- zlepšit spolupráci s ZŠ z pohledu výběru škol
- určeno pro stávající zaměstnance, nové zaměstnance, učně, provádění rekvalifikací. Dále byli
přítomní členové výboru seznámeni se seminářem „Nové technologie v oblasti dělení, ohraňování
a svařování materiálů“. V lednu proběhne první kolo semináře.
Následovala prohlídka areálu firmy AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
2. 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 byla vznesena jedna připomínka. Připomínka spočívala v opravě bodu č. 5 zápisu „Změny
ve školském rejstříku“. Odsouhlasený text „Základní škola a praktická škola Havlíčkův Brod“
se nově opravuje na „Základní škola Havlíčkův Brod“.
3. Schválení programu
Předsedkyně přednesla návrh programu. Takto navržený program byl 9 hlasy schválen.
4. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Miroslav Pech tlumočil informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání),
které proběhly v období od 07. 11. 2011 do 19. 12. 2011:
RK č. 37/2011
 Ukončení činnosti příspěvkových organizací
 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních
volnočasových aktivit pro děti a mládež
 Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
RK č. 38/2011
 Návrh na odepsání pohledávky
 Změny ve školském rejstříku
RK č. 39/2011
 Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota
a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 18. 11. 2011
 Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh
na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
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Projektový záměr příspěvkových organizací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární,
zemědělská a zdravotnická Třebíč, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Žďár nad Sázavou

RK č. 40/2011
 Jmenování ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod
 Finanční partnerství příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová
škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 v projektovém záměru Vysokého učení
technického v Brně
 Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2011
Lukáš Bičík vznesl dotaz na došlé připomínky k Pravidlům Rady Kraje Vysočina k projektovému
řízení příspěvkových organizací. Miroslav Pech odpověděl, že v současné době se zapracovávají
připomínky ředitelů p.o. Kamil Ubr doplnil, že datum spuštění projektu nebude dodržen. Jiří Kučera
vyslovil nesouhlas s projektem. Projekt by měl být zastaven, zrušen. V případě realizace projektu
bude nutné přibrat nové zaměstnance do p.o. z důvodu nárůstu administrace. Stanislav Máca také
vyslovil nesouhlas s projektem. Miroslav Pech odpověděl, že členové výboru mají možnost tento
materiál připomínkovat a své připomínky mohou zasílat na e-mailovou adresu pech.m@krvysocina.cz.
Usnesení 41/10/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z rady kraje přednesené Miroslavem Pechem.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o přijímacím řízení na střední školy
Členové výboru obdrželi dodatečně podkladový materiál „Přehled všech středních škol
v Kraji Vysočina zřizovaných krajem. Kamil Ubr tento materiál okomentoval.
Celkově došlo v krajem zřizovaných školách k poklesu počtu žáků středních škol
o 992 (maturitní obory - 593, nástavby - 110, učební obory - 289) a k poklesu studentů vyšších
odborných škol o 117 (úbytek celkem 1 109). Pokles zasáhl všechny typy oborů.
Situace u jednotlivých škol je uvedena v předaném dokumentu. Kamil Ubr vyjmenoval školy
s největšími poklesy. U některých škol je pokles způsoben změnami ve školském rejstříku:
Gymnázium Havlíčkův Brod a Gymnázium Jihlava – důvodem snížení počtu studentů je snížení
počtu tříd.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou – důvodem
snížení počtu studentů je zrušení vyšší odborné školy.
Česká zemědělská akademie v Humpolci (s maturitou) – důvodem snížení počtu studentů
je změna oborů ve Světlé nad Sázavou.
Uměleckořemeslná akademie ve Světlé nad Sázavou (s maturitou) - důvodem zvýšení počtu
studentů je změna oborů ve Světlé nad Sázavou.
Usnesení 42/10/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přijímacím řízení na střední školy.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Plán činnosti na rok 2012
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Členové výboru obdrželi s časovým předstihem podkladový materiál. K danému materiálu nebylo
vyslovena žádná připomínka. Materiál bude předložen na únorovém zasedání zastupitelstva
ke schválení.
Usnesení 43/10/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
souhlasí
s plánem činnosti výboru na rok 2012.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Diskuze a různé
Kamil Ubr okomentoval podkladový materiál „Změny ve školském rejstříku“. Střední škola obchodu
a služeb - škola žádá o zařazení nového oboru Chovatel cizokrajných zvířat. Jedná se o úzce
specializovaný obor a v žádosti není doložena kvantifikovaná poptávka zaměstnavatelů
po absolventech takového oboru. V Humpolci je nabízen obor Chovatel.
Dagmar Hromádková pohovořil o stanovisku Jihočeského kraje ke Koncepčnímu záměru reformy
systému financování regionálního školství. Toto stanovisko budou součástí zápisu.
Přítomní členové si jednotně odsouhlasili změnu termínu příštího zasedání. Termín zasedání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 byl
stanoven na pondělí 9. ledna 2012 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina,
Žižkova 57, Jihlava
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 27. prosince 2011.
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