Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 7/2017 konaného dne 7. září 2017
Přítomni:

1. Maděra Jiří

8. Křivánek Roman

3. Máca Stanislav

10. Pátek Radek

5. Kobrlová Bohumila (předsedkyně)

12. Matula Josef

2. Vítková Věra

4. Kovanda Bohumil
6. Šimečková Eva
7. Švec Pavel

Nepřítomni (omluveni):
1. Ptáček Jaroslav

2. Herbrych Josef (místopředseda)

9. Fabeš Roman

11. Bičík Lukáš

13. Ubr Kamil (tajemník)

3. Semorád Zdeněk

Hosté:

1. Fialová Jana (členka rady kraje)
Program jednání:

1. Zahájení jednání;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Organizační zajištění školního roku 2017/2018;

5. Informace o průběhu konkurzních řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení kraje;
6. Diskuze a různé;
7. Závěr.

1. Zahájení jednání
Bohumila Kobrlová, 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.
2. Schválení programu
Předsedkyně přednesla návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen.
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje

Během jednání se dostavili členové výboru Bohumil Kovanda a Radek Pátek.
Kamil Ubr podal informace o materiálech odboru školství, mládeže a sportu projednávaných
na zasedání Rady Kraje Vysočina č. 20/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017, 24/2017, 25/2017,
26/2017 a 27/2017 konaných v období od 6. 6. 2017 do 29. 8. 2017. Podrobnější informace o
projednávaných materiálech lze získat na::
http://www.kr-vysocina.cz/2017/ds-303558/p1=86249
Jan Maděra vznesl dotaz na bod z RK č. 20/2017 – Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu
členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. Kamil Ubr odpověděl, že materiál řeší dotaci na
celoroční sportovní činnost mládeže prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. Na
základě Statutu Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a Smlouvy o součinnosti jsou ve
Všesportovním kolegiu Kraje Vysočina sdruženy zastřešující sportovní organizace, které v rámci
Kraje Vysočina zastupují téměř 37 000 členů z řad dětí a mládeže. Od roku 2004 probíhala jednání
o možnostech financování všesportovního kolegia a jeho členů a v roce 2006 byla poprvé
realizována plošná podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina ve výši 4 000 000 Kč.
V rozpočtu kraje na rok 2017 je v kapitole Školství, mládeže a sportu vyčleněná částka 4 000 000
Kč.
V této souvislosti Jan Maděra vznesl podnět na navýšení podpory financování školství a
volnočasových aktivit v Kraji Vysočina a navýšení těchto kapitol ve výhledových rozpočtech.
Usnesení 20/07/2017/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
navýšení finančních prostředků pro sport v Kraji Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).
Lukáš Bičík vznesl dotaz na bod z RK č. 20/2017 – Návrh na provedení rozpočtového opatření na
kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie
Kraje Vysočina. Kamil Ubr odpověděl, že materiál řeší žádost Nadačního fondu regionální
fotbalové Akademie Kraje Vysočina o finanční dotaci ve výši 1 700 000 Kč na pravidelnou činnost
výchovy talentované mládeže v programu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“)
na období od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018. Kraj Vysočina podpisem memoranda 2. 11. 2015 společně
se statutárním městem Jihlava podpořil program regionální fotbalové akademie v Kraji Vysočina.
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 zajišťuje
koordinaci práce s nejtalentovanější fotbalovou mládeží v kraji a naplňuje tím pilotní program
akademie. Dotace je použita na uznatelné náklady. Bohumil Kovanda vznesl dotaz na bod z RK č.
23/2017 – Modernizace jezdeckého závodiště v Humpolci – rozpočtové opatření na kapitole
Školství mládeže a sportu a zařazení nové akce ŠS Humpolec – Rekonstrukce objektu na
závodišti do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství. Kamil Ubr odpověděl, že materiál
předkládá návrh na zajištění modernizace jezdeckého závodiště v Humpolci. Školní statek
Humpolec, který je příspěvkovou organizací kraje, mimo jiné spravuje areál jezdeckého závodiště
v Humpolci. Během sezóny se zde konají různé závody (skokové, všestrannosti, vozatajské).
Nejvýznamnějším z nich jsou závody Zlaté podkovy, které organizačně zajišťuje právnická osoba
SOUTĚŽE PODKOVY o.p.s., IČO 25152670, tvořená zakládajícími právnickými osobami Školním
statkem Humpolec, Českou zemědělskou akademií v Humpolci, střední školou, městem Humpolec
a Jezdeckým klubem Humpolec, z.s.. V letošním roce se bude pořádat již 52. ročník. Závod je
zařazen mezi významné akce kraje, na které kraj pravidelně přispívá. V minulosti (naposledy
v roce 2014) se na závodišti konalo rovněž Mistrovství ČR ve všestrannosti v kategorii senioři, děti
jezdci a pony. V roce 2015 změnila Česká jezdecká federace pravidla pro pořádání mistrovských
závodů, kdy podmínkou pro pořádání MČR je zajistit zázemí pro všechny kategorie, včetně
družstev. Pro zajištění závodů takovéhoto rozsahu je stávající zázemí Školního statku Humpolec
nedostačující. Mistrovství se nyní koná na závodišti v Pardubicích, které jako jediné splňuje
podmínky vyhlašovatelů. Areál závodiště má rozlohu 27 ha, z toho 7,9 ha je v majetku kraje (ve
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správě Školního statku Humpolec), 1,9 ha v majetku města a zbytek je pronajímám od
soukromníků. Pozemky o rozloze cca 4,5 ha v prostoru pod a před tribunami, na kterém se konají
skokové závody, je ve vlastnictví soukromníků a města Humpolec. Bohumil Kovanda dále vznesl
dotaz na bod z RK č. 24/2017 – Podpora technického vzdělávání. Kamil Ubr odpověděl, že se
jedná o darování stavebnic ROTO z Vysočiny, pořízených společností BOSCH DIESEL s.r.o. Kraji
Vysočina pro činnost základních škol. Dále vznesl dotaz na Projekt Badatelská centra pro přírodní
vědy. Kamil Ubr odpověděl, že materiál informuje o situaci v souvislosti s vybavením, které bylo
pořízeno v rámci projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“ - reklamace kamer. Bohumila
Kobrlová vznesla dotaz na bod z RK č. 25/2017 – Podpora učebních oborů. Kamil Ubr odpověděl,
že materiál řeší poskytování motivačních stipendií žákům středních škol, kteří nastoupili do oborů
s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na trhu práce. Lukáš Bičík vznesl dotaz na počty
stipendií. Kamil Ubr odpověděl, že v minulých letech o stipendia žádalo cca 80 % učňů ročně a 1/3
bylo vyhověno.
Během jednání se dostavil člen výboru Roman Křivánek.
Usnesení 21/07/2017/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace dle materiálů projednávaných v Radě Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Organizační zajištění školního roku 2017/2018
Kamil Ubr okomentoval podkladový materiál. Organizace školního roku v základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích a informace k organizaci
zápisů k povinné školní docházce. Součástí zápisu bude Věstník MŠMT.
5. Informace o průběhu konkurzních řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení
kraje
Kamil Ubr okomentoval podkladový materiál. OŠMS připravuje materiál pro jednání rady kraje pro
stanovení dalšího postupu. OŠMS navrhne využít při řešení problematiky konkurzů hodnocení
ředitelů a ředitelek. Stanislav Máca vznesl dotaz, v jakém předstihu budou ředitelé informováni o
konání konkurzů. Kamil Ubr odpověděl, že šest až tři měsíce před koncem funkčního období.
Materiál nebyl zatím schválen radou kraje. Roman Křivánek vznesl dotaz, zda formy hodnocení
v ostatních krajích jsou podobné. Kamil Ubr odpověděl, že systémy hodnocení se liší. K tématu
konkurzů se rozvinula diskuze.
6. Diskuze a různé
Kamil Ubr informoval o vyhlášení šablon pro ZŠ, a to v únoru 2018. A dále o připravované
společné výzvě, která bude řešit aktualizaci MAP v dalším období a současně realizaci aktivit,
které byly vyhlášeny v prvním období. Výzva bude avizována v listopadu 2017. Na říjnovém
zasedání monitorovacího výboru bude definitivně výzva projednána. Pavel Švec vznesl dotaz na
stav stavby SPŠ Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny.
Jana Fialová odpověděla, že budova byla již zdemolována a likvidace nebezpečného odpadu
proběhla odbornou firmou a vše proběhlo v pořádku. Pavel Švec vznesl podnět na návštěvu této
budovy.
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 5. října 2017 od 14:30 hodin v sídle Krajského
úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
7. Závěr
Bohumila Kobrlová, předsedkyně VVVZ, poděkovala všem přítomným a ukončila jednání.
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Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina

RNDr. Kamil Ubr
tajemník Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 12. září 2017.
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