Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 2/2012 konaného dne 6. února 2012
Přítomni:
1. Hromádková Dagmar (předsedkyně)

6. Kučera Jiří

2. Kovanda Bohumil

7. Brož Ladislav

3. Máca Stanislav

8. Bičík Lukáš

4. Fischerová Jana (místopředsedkyně)

9. Karas Jan

5. Křivánek Roman

10. Pech Miroslav (tajemník)

Omluveni:
1. Hájek Otto

2. Chroust Zdeněk

Hosté:
1. Kružíková Marie (členka Rady Kraje Vysočina)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu;
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Informace o schválených grantových programech z Fondu Vysočina na rok 2012 z oblasti
školství, mládeže a sportu;
5. Informace o hodnocení ředitelů v souvislosti s novelou školského zákona;
6. Změny ve školském rejstříku;
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. Takto navržený program byl 7 hlasy schválen.
3. 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 10. 01. 2012 do 06. 02. 2012:
RK č. 2/2012
 Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč
 Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje, návrh na provedení
rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 Změna ve školském rejstříku
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 provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací
zřizovaných krajem

RK č. 3/2012
 Souhlas s uzavřením smlouvy
 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 Jmenování ředitelky Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
RK č. 4/2012
 Návrh na vyhlášení grantového programu Sportujeme 2012
 Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2012
 Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2012
 Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2011 - jmenování hodnotitelské komise
 Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu návrh na provedení rozpočtového opatření
RK č. 5/2012
 Jmenování členů školských rad za zřizovatele
 Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř,
Žižkova 1501
 Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Pelhřimov
 Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava
 Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Chotěboř
 Situace v oblasti školství v souvislosti s novelou školského zákona
Dagmar Hromádková vznesla dotaz k bodu „Jmenování členů školských rad za zřizovatele“ z RK
č. 5/2012. Marie Kružíková odpověděla, že v prosinci 2011 skončilo tříleté funkční období členů
školských rad jmenovaných zřizovatelem při druzích škol základní škola, střední škola a vyšší
odborná škola, kteří byli jmenováni dne 9. 12. 2008. Na školách zřizovaných Krajem Vysočina je
proto třeba jmenovat třetinu členů školských rad za zřizovatele (týká se 62 škol). Dne 1. 1. 2012
vstoupila v účinnost novela školského zákona, která umožňuje, pokud je součástí právnické osoby
více škol, zřídit pouze jednu školskou radu (dřívější právní úprava stanovovala povinnost při vyšší
odborné škole zřizovat školskou radu vždy samostatně). Této možnosti využilo 6 škol z 9, které
prostřednictvím OŠMS navrhují radě kraje zrušit školskou radu při vyšší odborné škole z důvodu
efektivnější práce jedné společné školské rady a nižšího počtu studentů na vyšších odborných
školách. Současně došlo na školách k poklesu počtu žáků, který nekoresponduje s původně
stanoveným počtem členů školské rady, a proto OŠMS obdržel návrh na snížení celkového počtu
členů některých školských rad. Miroslav Pech řekl, že OŠMS po projednání s řediteli škol předložil
radě kraje návrh na jmenování třetiny členů školské rady zřizovatelem. U několika škol členové
školských rad jmenovaní zřizovatelem zůstávají ještě ve funkci, v jednom případě se člen školské
rady vzdal funkce. Současně OŠMS navrhl zrušení některých školských rad při vyšších odborných
školách, jejichž činnost vykonávají právnické osoby. Dále OŠMS navrhl radě kraje snížit celkový
počet členů školských rad při středních školách a základních školách, jejichž činnost vykonávají
právnické osoby.
Během jednání se dostavil člen výboru Josef Brož.
Jana Fischerová vyslovila názor, že většinová nominace do školských rad za stranu ČSSD
nepůsobí na ředitele dobře. Ředitelé mají pochyby z výběrových řízeních. Miroslav Pech řekl, že
ředitelům škol zřizovaných krajem byl zaslán dopis informující o končícím tříletém funkčním období
s žádostí o nominace členů do školských rad. Fakultativní možnost je pouze u VOŠek.
Marie Kružíková doplnila, že zájmem zřizovatele je, aby většina ředitelů zůstala i nadále ve svých
funkcích. Stanislav Máca vznesl dotaz, zda ředitelé, kteří v periodickém hodnocení vyšli dobře,
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budou vyjmuti z konkursů. Marie Kružíková odpověděla, že konkursy chce zřizovatel praktikovat u
všech. Roman Křivánek vznesl dotaz na přítomné zástupce obcí, jak to bude probíhat u nich.
Miroslav Kovanda odpověděl, že v Pelhřimově konkursy vyhlašovat nebudou. Ladislav Brož
odpověděl, že v Božejově také ne. Miroslav Pech doplnil, že Magistrát města Jihlavy také konkursy
vyhlašovat nebude. Jiří Kučera řekl, že v Humpolci se bude snažit prosadit vyhlášení konkursů.
Marie Kružíková doplnila, že konkursy budou vyhlášeny v 11 krajích.
Během jednání se dostavil člen výboru Jan Karas.
Miroslav Pech řekl, že konkursy budou probíhat v termínu od 19. března 2012 do 28. dubna 2012.
Pokud by se plošně vyhlašovaly konkursy (ze 79 školských příspěvkových organizací se to dotýká
celkem 56 organizací), bude se podobná situace s největší pravděpodobností periodicky
v šestiletých cyklech opakovat.
Usnesení 06/02/2012/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).
4. Informace o schválených grantových programech z Fondu Vysočina na rok
2012 z oblasti školství, mládeže a sportu
Miroslav Pech okomentoval podkladový materiál. Na únorovém zasedání zastupitelstva kraje
budou předloženy tyto GP:
GP Jednorázové akce 2012 - grantový program na podporu jednorázových volnočasových
a sportovních aktivit. Celkový objem finančních prostředků činí 2 mil. Kč. GP je rozdělen do dvou
podprogramů. Podprogram A - jednorázové akce zaměřené na volnočasové a sportovní aktivity
pro děti a mládež ve výši 1,2 mil. Kč a Podprogram B - jednorázové akce určené na volnočasové
a sportovní aktivity pro širokou veřejnost ve výši 800 tis. Kč.
GP Sportoviště 2012 - grantový program na podporu výstavby a údržby sportovních
a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina. Celkový objem finančních prostředků činí
3 mil. Kč. GP je rozdělen do dvou podprogramů. Podprogram A - drobná údržba sportovišť ve výši
1 mil. Kč a Podprogram B - výstavba a modernizace sportovišť ve výši 2 mil. Kč.
GP Sportujeme 2012 - grantový program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit
v oblasti tělovýchovy a sportu. Celkový objem finančních prostředků je 1, 5 mil. Kč.
Během jednání odešla členka výboru Jana Fischerová.
Usnesení 07/02/2012/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o schválených grantových programech z Fondu Vysočina na rok 2012 z oblasti školství,
mládeže a sportu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o hodnocení ředitelů v souvislosti s novelou školského zákona
Miroslav Pech okomentoval podkladový materiál. Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon
č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon nově zavádí ředitelům škol
a školských zařízení délku výkonu práce ředitele na šest let a všem ředitelům, kteří tuto funkci
vykonávali k 1. 1. 2012, omezuje výkon práce ředitele na dobu určitou s tím, že zřizovatel má
možnost vyhlásit na daná pracovní místa konkurs; v první vlně se konkursy týkají ředitelů,
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kteří vykonávají práci ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení nepřetržitě po dobu delší
než šesti let a jejich funkční období (výkon práce ředitele) končí ke dni 31. 7. 2012.
Podle novelizovaného znění ustanovení § 166 odst. 3 školského zákona může zřizovatel vyhlásit
konkursy nejdříve 1. 2. 2012 a nejpozději 30. 4. 2012. Zřizovatelé škol a školských zařízení dostali
novelou školského zákona ve vztahu k řízení svých školských příspěvkových organizací do rukou
nový nástroj, který jim umožňuje řešit dlouhodobé problémy u některých školských příspěvkových
organizací podmíněné problematickým vedením organizace ze strany stávajícího vedení.
Díky nastavení funkčního období a rozšíření možností odvolání ředitele (ředitelky) z funkce,
je možné tento krok realizovat již v tomto roce v případě ředitelů (ředitelek), které byli k 1. 1. 2012
ve funkci déle než šest let.
Usnesení 08/02/2012/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o hodnocení ředitelů v souvislosti s novelou školského zákona.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Změny ve školském rejstříku
Miroslav Pech okomentoval podkladový materiál.
Střední škola technická Jihlava – nový obor „Elektrikář. Změna nejvyššího povoleného počtu žáků
v oborech – „Mechanik seřizovač“ a „Mechanik strojů a zařízení“.
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová
Světlá nad Sázavou – nový obor „Ošetřovatel. Změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru
„Podnikání.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava – nový obor „Ošetřovatel“.
Soukromý dětský domov, s.r.o. Budišov - Holeje 82 – změna kapacity. Dětský domov z 30 na 32
lůžek.
Jan Karas vznesl dotaz na nový obor u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické Jihlava. Zda dojde ke snížení kapacity u jiných oborů. Miroslav Pech odpověděl,
že nedojde ke snížení kapacity, neboť škola již nenabírá studenty na VOŠku.
Usnesení 09/02/2012/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
změny ve školském rejstříku.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Diskuze a různé
Termín zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 3/2012 byl stanoven na pondělí 5. března 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 7. února 2012.
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