Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 2/2019 konaného dne 7. února 2019
Přítomni:
1. Jiří Maděra

8. Roman Křivánek

2. Věra Vítková

9. Jaroslav Ptáček

3. Stanislav Máca

10. Roman Fabeš

4. Bohumil Kovanda

11. Radek Pátek

5. Bohumila Kobrlová (předsedkyně)

12. Josef Matula

6. Eva Šimečková

13. Kamil Ubr (tajemník)

7. Pavel Švec
Nepřítomni (omluveni):
1. Josef Herbrych (místopředseda)

3. Miroslava Koutníková

2. Lukáš Bičík
Hosté:
1. Hana Vojáčková (Vysoká škola polytechnická)
2. Alena Vlachová (OŠMS)
3. Jana Hadravová (OŠMS)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení jednání;
Schválení programu a zápisu;
Představení VŠPJ a jejich aktivit na podporu nadání;
Informace o bodech projednaných v radě kraje;
Informace o schváleném rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2019;
Informace o schválených programech z Fondu Vysočiny na rok 2019 z oblasti školství,
mládeže a sportu;
7. Pracovní verze Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní
rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018;
8. Diskuze a různé;
9. 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 výbor usnášeníschopný.
Členové výboru svým hlasováním vyjádřili souhlas s účastí Hany Vojáčkové na zasedání výboru.
2. Schválení programu a zápisu
Předsedkyně přednesla návrh programu jednání, který byl 12 hlasy schválen. K zápisu č. 1/2019
nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 12 hlasy schválen.

3. Představení VŠPJ a jejich aktivit na podporu nadání
Hana Vojáčková informovala, že VŠPJ pořádá letní školy pro středoškolské studenty i širokou
veřejnost. Dále pohovořila o projektu podporujícím technicky a přírodovědně nadané studenty.
Zmínila především:
- hlavní cíl projektu;
- časový harmonogram;
- počet přihlášených škol, zapojených studentů a vytvořených projektů;
- obhajoba prací – ústní nebo posterová sekce.
V průběhu roku poskytuje VŠPJ prostory pro odborné přednášky společnosti GDG Jihlava.
Kamil Ubr dodal, že na 15. 2. 2019 je svolaná schůzka s rektorem VŠPJ. Tématem jednání bude
možná spolupráce VŠPJ a středních škol a vyšší odborné zdravotnické vzdělávání
vs. zdravotnické vzdělávání na VŠPJ.
4. Informace o bodech projednávaných v radě kraje
Členové výboru obdrželi s předstihem informace o materiálech odboru školství, mládeže a sportu
projednávaných na zasedání Rady Kraje Vysočina č. 1/2019 a 2/2019 konaných v období 15. 1. 22. 1. 2019. Podrobnější informace o projednávaných materiálech lze získat zde: https://www.krvysocina.cz/2019/ds-304113/p1=99820.
Usnesení 02/02/2019/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).
5. Informace o schváleném rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2019
Alena Vlachová okomentovala podkladový materiál. Rozpočet byl schválen na zasedání
zastupitelstva kraje dne 11. 12. 2018 a byl zastupitelstvu předložen ve třech částech:
1) Rozpočet kraje na rok 2019 – číselná část, která prochází procesem schvalování včetně
závazných ukazatelů zřizovaných příspěvkových organizací Kraje Vysočina;
2) Rozpočet kraje 2019 – včetně komentáře;
3) Přílohy k Rozpočtu kraje 2019.
Bližší informace lze získat na webových stránkách kraje: https://www.kr-vysocina.cz/rozpocetkraje-vysocina-na-rok-2019/d-4092293/p1=99562.
Společně se zápisem bude rozeslána příloha M1 a Š1 rozpočtu.
Usnesení 03/02/2019/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o schváleném rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2019.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace o schválených programech z Fondu Vysočiny na rok 2019 z oblasti
školství, mládeže a sportu
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál – prezentaci, která detailně informuje
o všech programech vyhlašovaných z Fondu Vysočiny na rok 2019 z oblasti školství, mládeže
a sportu. K předloženému podkladovému materiálu nebyl vznesen žádný dotaz.
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7. Pracovní verze Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina
za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018
Jana Hadravová informovala, že je předkládána prozatím pracovní verze výroční zprávy. Výroční
zpráva bude předložena na březnové zasedání zastupitelstva kraje. Výroční zpráva je členěna dle
jednotlivých stupňů vzdělávání.
Zasedání opustil člen výboru Jaroslav Ptáček.
Předškolní vzdělávání - ve školním roce 2018/2019 je v mateřských školách o 96 dětí méně než
v loňském školním roce. Stoupl počet žádostí o přijetí dítěte, kterým nebylo vyhověno (letos nebylo
vyhověno 512 žádostem, loni 463 žádostem, a předloni 354 žádostem). U individuálního
vzdělávání předškoláků lze v posledních dvou letech pozorovat rostoucí trend. Z celkového počtu
806 tříd se v 22 třídách učilo podle upraveného vzdělávacího programu, tyto třídy navštěvovalo
245 dětí. Do různých programů a grantů se přihlásilo o 21 % mateřských škol více než loni.
Logopedická péče byla poskytnuta o 280 dětem více než v loňském roce. Průměrný měsíční
příspěvek rodičů na dítě v MŠ činil 300 Kč a průměrné odhadované náklady rodičů na zajištění
potřeb dítěte při vstupu do MŠ jsou 730 Kč.
Základní vzdělávání – oproti loňskému roku stoupl počet žáků o 440. Z celkového počtu 264
základních škol je 118 malotřídních. K 30. 9. 2018 působilo na ZŠ v Kraji Vysočina celkem
738 asistentů pedagogů, tj. o 121 více než v loňském roce. Ve speciálních třídách se vzdělávalo
o 41 žáků méně než loni. Také u základních škol je patrný rostoucí trend zapojování do programů
a grantů. Průměrné odhadované náklady rodičů na zajištění potřeb dítěte při vstupu do ZŠ jsou
1 400 Kč.
Střední vzdělávání - celkový počet žáků navštěvujících SŠ je v letošním roce o 123 žáků vyšší než
v roce loňském. Snížil se počet žáků, kteří během školního roku přestoupili mezi obory v rámci
jedné školy a snížil se také počet žáků přestupujících na jinou školu. V rámci různých grantových
programů se zapojilo celkem 44 středních škol do 174 projektů, které podpořily více než 1 600
učitelů. Odhad průměrných ročních nákladů rodičů na dítě činí 5 350 Kč.
Zasedání opustil člen výboru Roman Křivánek.
Ústavní a ochranná výchova - na území Kraje Vysočina je celkem 9 dětských domovů zřizovaných
krajem (v roce 2018 došlo ke sloučení Dětského domova Budkov a Dětského domova Jemnice),
v nichž je umístěno 228 dětí (o 5 % více než v loňském roce). Došlo ke změně věkového složení
dětí – v dětských domovech je o 68 % více dětí v předškolním věku a o 8 % méně dětí
navštěvujících ZŠ než tomu bylo v loňském roce.
Umělecké a zájmové vzdělávání - na ZUŠ probíhala výuka ve čtyřech hlavních oborech, z nichž
největší počet žáků se každoročně vzdělává v oboru hudebním – v letošním roce to bylo
7 442 žáků z celkového počtu 11 671. Průměrný počet žáků na jedné základní umělecké škole
zůstává téměř stejný jako minulý i předminulý rok – 486 žáků.
Služby vzdělávání - v roce 2018 fungovalo v kraji celkem 29 ubytovacích zařízení zřizovaných
26 právnickými osobami. Všechny tyto domovy mládeže a internáty jsou součástí školy. Oproti
předešlému období vzrostl počet žádostí o umístění do domova mládeže, kterým nebylo vyhověno
– v roce 2018 nebylo možné vyhovět 10 žádostem, v předešlých letech nejvýše jedné.
V zařízeních školního stravování se stravovalo celkem 72 237 dětí, žáků a studentů,
10 708 pracovníků škol a školských zařízení a 11 867 cizích strávníků.
Poradenské služby – péče byla poskytnuta 8 673 klientům. V porovnání s předchozím obdobím je
patrný významný nárůst zájmu o profesně orientované poradenství u žáků ZŠ (o bezmála 30 %
vyšší), zatímco u studentů SŠ došlo k jeho stejně významnému poklesu.
Společně se zápisem bude rozesláno přehledné shrnutí obsahu Výroční zprávy o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018.
Stanislav Máca požádal o informaci, jaké je uplatnění absolventů VŠPJ – obor cestovní ruch.
OŠMS se pokusí informaci získat od úřadu práce.
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8. Diskuze a různé
Výjezdní zasedání VVVZ se uskuteční 2. května 2019 do Třebíče.
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 14. března 2019 od 14:30 hodin, v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 3.15.
9. Závěr
Bohumila Kobrlová, předsedkyně VVVZ, poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání.

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: Dana Vrábelová dne 11. února 2019.
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