Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 1/2012 konaného dne 9. ledna 2012
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. Pech Miroslav (tajemník)

6. Fischerová Jana (místopředsedkyně)
Omluveni:
1. Karas Jan
Hosté:
1. Kružíková Marie (členka Rady Kraje 3. Vlachová Alena (OŠMS)
Vysočina)
2. Ubr Kamil (OŠMS)
Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu;
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Informace o schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 – kapitola Školství, mládeže a
sportu;
5. Informace o připravovaných legislativních změnách, zejména o novém způsobu financování
regionálního školství;
6. Informace o aplikaci pravidel rady kraje na podporu vybraných oborů vzdělávání zakončených
závěrečnou zkouškou na středních školách v Kraji Vysočina;
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;
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3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Informace o schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 – kapitola Školství, mládeže
a sportu;
5. Informace o připravovaných legislativních změnách, zejména o novém způsobu financování
regionálního školství;
6. Informace o aplikaci pravidel rady kraje na podporu vybraných oborů vzdělávání zakončených
závěrečnou zkouškou na středních školách v Kraji Vysočina;
7. Změny ve školském rejstříku;
8. Diskuze a různé;
9. Závěr.
Takto upravený návrh programu byl 8 hlasy schválen.
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Během jednání se dostavil člen výboru Zdeněk Chroust.
Miroslav Pech tlumočil informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání),
které proběhly v období od 20. 12. 2011 do 09. 01. 2012:
RK č. 41/2011
 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 poskytnutí finančního daru Tělovýchovné jednotě Řásná na zakoupení sněžného skútru
 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa
ve sportovních disciplínách
RK č. 1/2012
 Motivační stipendia na podporu učebních oborů
 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb
Moravské Budějovice
 Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
 Pravidla pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení
zřizovaných Krajem Vysočina
Dagmar Hromádková vznesla dotaz k bodu „Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací
na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách“ z RK č. 41/2011.
Miroslav Pech odpověděl, že na zasedání zastupitelstva kraje byla schválena finanční částka
ve výši 800 tis. Kč a varianta „Podpora účasti na MS a ME + snížení podpory na 40 % celkových
nákladů. Bohumil Kovanda vznesl dotaz na bod „Motivační stipendia na podporu učebních oborů“
z RK č. 1/2012. Miroslav Pech odpověděl, že podporované obory zůstávají stejné. Na základě
požadavku odboru informatiky dojde ke změně v požadovaných údajích za účelem evidence dotací
v databázi edotace. Pro identifikaci příjemce nedostačuje datum narození, ale OI potřebuje rodné
číslo. V loňském roce byla poskytnuta motivační stipendia ve výši 1 100 tis. Kč.
Během jednání se dostavil člen výboru Roman Křivánek.
Dagmar Hromádková vznesla dotaz k bodu „Pravidla pro periodické hodnocení výkonu funkce
ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina“ z RK č. 1/2012.
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Miroslav Pech odpověděl, že periodické hodnocení se vztahuje na všechny ředitele škol
a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Jedná se o ředitele škol, kteří nespadají
do skupiny funkčního období šesti let. V letošním roce budou ještě ředitelé hodnoceni podle
starého systému hodnocení. Od příští rok budou nastavena nová pravidla hodnocení.
Usnesení 01/01/2012/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z rady kraje přednesené Miroslavem Pechem.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 – kapitola Školství,
mládeže a sportu
Alena Vlachová okomentovala podkladový materiál. Sdělila, že oproti návrhu došlo na základě
požadavků zastupitelů v kapitole Sport v položce Podpora reprezentace Kraje Vysočina
na mistrovství k navýšení finančních prostředků na 800 tis. Kč.
Usnesení 02/01/2012/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 – kapitola Školství, mládeže
a sportu.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o připravovaných legislativních změnách, zejména o novém způsobu
financování regionálního školství
Alena Vlachová okomentovala podkladový materiál. Základní kroky k naplnění hlavních atributů
nového systému financování regionálního školství jsou:
- oborové normativy pro školy a obory vzdělání (vzdělávání v MŠ, ZŠ, SŠ, příp. další) –
normativy budou nastaveny MŠMT a budou stejné pro všechny
- stanovení optimální organizace škol a optimálního rozsahu vzdělávání pro optimální jednotku
výkonu (naplněnost tříd, velikost školy, týdenní počet hodin) - u MŠ a malotřídních
ZŠ se pracuje s velikostí škol, u SŠ a ZŠ plně organizovaných se pracuje s optimální
průměrnou naplněností ve třídách
- upravující koeficienty reflektující „odchylky“ organizace vzdělávání v konkrétní škole
od organizace optimální
- potlačení „nasávacího efektu“
- cílená podpora vybraného okruhu škol a oborů vzdělávání (zejm. ZŠ pouze s 1. stupněm,
jednotřídní MŠ, vybrané obory vzdělání)
- stanovení minimální úrovně ekonomického zabezpečení, tzv. „fixní minimum“. Např. fixní
minimum u plně organizovaných škol - základní školy první stupeň je 19, druhý stupeň je 21,
SŠ (obory M) je 22, učební obory je 19
- zákonná povinnost zřizovatele úhrady výdajů nejméně do výše „fixního minima“
- nákladové, resp. „normativně nákladové“ financování - školské služby, nepedagogičtí
pracovníci, zájmové vzdělávání
- revize podmínek pro stanovení výše úplaty za vzdělávání neposkytující stupeň vzdělávání
a školské služby
- snížení administrativní náročnosti, zejm. zrušení limitů mzdové regulace
- zrušení odlišného postupu při poskytování prostředků státního rozpočtu soukromým
a církevním školám
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jmenovitý seznam škol pro které bude po určitou dobu uplatněna vyšší míra podpory –
po určitou dobu by bylo možno některým školám za určitých podmínek stanovit vyšší míru
podpory na základě jmenovitého seznamu škol.

Kamil Ubr rozdal přítomným členům výboru dopis OŠMS „Připomínky OŠMS Kraje Vysočina
ke Koncepčnímu záměru reformy systému financování regionálního školství“. OŠMS považuje
materiál za neúplný, na jeho základě se odbor nemůže vyjádřit k navrhované koncepci reformy
financování.
Mateřské školy: u tohoto typu škol při použití navržených parametrů na výkony školního roku
2011/2012 by došlo v Kraji Vysočina k zafinancování o cca 57 úvazků pedagogických pracovníků
méně oproti použití stávajících krajských parametrů. K úspoře těchto úvazků by v kraji došlo
výhradně u MŠ s více než 25 dětmi.
Základní školy pouze s ročníky prvního stupně (malotřídní): u této skupiny škol při stejném
porovnání by pomocí navržených parametrů došlo k zafinancování cca o 31,5 úvazků
pedagogických pracovníků více.
Základní školy plně organizované: ze 130 plně organizovaných ZŠ má 48 škol na prvním stupni
nižší průměrný počet žáků než je fixní minimum19. Ve 41 případech se jedná o jedinou školu
v obci. Na druhém stupni ze 130 plně organizovaných ZŠ u 76 škol je průměrný počet žáků nižší
než fixní minimum 21. Těchto 76 škol činí 58,5 %, v 61 případech se jedná o jedinou školu v obci.
Financování vzdělávání žáků s handicapem: v této oblasti nemohl OŠMS zpracovat žádné
relevantní finanční vyjádření, a to zejména ze dvou důvodů:
a) ze zahajovacích výkazů nelze zjistit počty žáků s různými stupni podpory v jednotlivých
třídách
b) ze stávajících předpisů také není možné jednoznačně přiřadit stupeň podpory k jednotlivým
handicapům uvedeným ve statistických výkazech
Předloženým návrh OŠMS považuje za nedopracovaný.
Střední školy – studijní obory (obory K a M): bude zafinancováno o 63 úvazku méně
Střední školy – učební obory (obory H a L5): vzhledem k nejasné metodice výpočtu (víceoborové
třídy, praktický výcvik u oborů s různými počty žáků v různých ročnících) nebylo možné provést
výpočet; OŠMS navrhuje podpořit zachování víceoborových tříd.
Závěr: vzhledem k tomu, že předložený materiál přináší více otázek než odpovědí, OŠMS
Krajského úřadu Kraje Vysočina nedoporučuje zahájit realizaci reformy od roku 2013.
Přítomní členové se jednotně shodli, že OŠMS vyhotoví dopis se stanoviskem Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina týkající se odkladu zahájení
realizace reformy systému financování regionálního školství.
Usnesení 03/01/2012/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství a
bere na vědomí
připomínky zpracované OŠMS.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace o aplikaci pravidel rady kraje na podporu vybraných oborů vzdělávání
zakončených závěrečnou zkouškou na středních školách v Kraji Vysočina
Kamil Ubr okomentoval podkladový materiál „Porovnání vývoje počtu žáků v prvních ročnících
v oborech podporovaných motivačními stipendii“. Oproti roku 2009 došlo k poklesu oborů, které
jsou podporovány cca o 8 %, u nepodporovaných oborů došlo k poklesu cca o 17 %. Žádost
o motivační stipendia podává cca 80 % žáků v podporovaných oborech.
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Usnesení 04/01/2012/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o aplikaci pravidel rady kraje na podporu vybraných oborů vzdělávání zakončených
závěrečnou zkouškou na středních školách v Kraji Vysočina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Změny ve školském rejstříku
Kamil Ubr okomentoval podkladový materiál.
Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod:
jedná se o rozšíření nabídky základní školy o praktickou školu. Důvodem žádosti je doplnění
a rozšíření teoretických a praktických dovedností žáků získaných v průběhu povinné školní
docházky za předpokladu respektování individuálních zvláštností a schopností žáků.
Usnesení 05/01/2012/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
změny ve školském rejstříku.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Diskuze a různé
Miroslav Pech informoval členy výboru o změně školského zákona, kterou je ukončeno funkční
období ředitelů škol a školských zařízení a zároveň se stanovuje nové šestileté funkční období pro
výkon funkce ředitele školy a školského zařízení. V současné době probíhá intenzivní jednání krajů
k tomuto tématu. Dne 18. 1. 2012 proběhne videokonference, kde se kraje budou informovat,
jakým způsobem přistoupí k této problematice. Část krajů se domnívá, že znění zákona podmiňuje
vyhlášení konkurzů na místa ředitelů škol a školských zařízení, část je opačného názoru.
V Kraji Vysočina se bude, v případě, že se vyhlásí konkurzy pro školy a školská zařízení zřizovaná
krajem plošně, v letošním roce konat 56 konkurzů.
Termín zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 2/2012 byl stanoven na pondělí 6. února 2012 od 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
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 10. ledna 2012.
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