Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 8/2019 konaného dne 7. listopadu 2019
Přítomni:
1. Jiří Maděra

7. Jaroslav Ptáček

2. Věra Lacinová Vítková

8. Radek Pátek

3. Stanislav Máca

9. Lukáš Bičík

4. Bohumil Kovanda

10. Lenka Vytisková

5. Bohumila Kobrlová (předsedkyně)

11. Josef Matula

6. Eva Šimečková
Nepřítomni (omluveni):
1. Pavel Švec

4. Josef Herbrych (místopředseda)

2. Roman Křivánek

5. Kamil Ubr (tajemník)

3. Roman Fabeš
Hosté:
1. Alena Vlachová (KrÚ, odbor školství, mládeže a sportu)
2. Milan Kastner (KrÚ, odbor školství, mládeže a sportu)
3. Zdeňka Hloušková (KrÚ, odbor školství, mládeže a sportu)
Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Problematika metodiků primární prevence na školách;
5. Záměry programů z Fondu Vysočiny na rok 2020;
6. Návrh změn v rejstříku škol a školských zařízení;
7. Diskuze a různé;
8. 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.
2. Schválení programu a zápisu
Předsedkyně přednesla návrh programu jednání, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu č. 7/2019
nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.

3. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Členové výboru obdrželi s předstihem informace o materiálech odboru školství, mládeže a sportu
projednávaných na zasedání Rady Kraje Vysočina č. 29/2019, 30/2019, 31/2019 a 32/2019
konaných v období 7. 10. - 29. 10. 2019. Podrobnější informace o projednávaných materiálech lze
získat zde: https://www.kr-vysocina.cz/2019/ds-304113/p1=99820.
Na zasedání se dostavil člen výboru Lukáš Bičík.
Na základě dotazů členů výboru zástupci odboru školství, mládeže a sportu stručně okomentovali
tato rozpočtová opatření:
- FOND VYSOČINY – návrh na neposkytnutí dotace z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ
EVROPY A SVĚTA 2019 – vyřazeno z administrativního důvodu;
- Projekty „Badatelská centra pro přírodní vědy“ a „Od myšlenky k výrobku“ – monitorovací
zprávy o udržitelnosti – školy získávají finanční prostředky na rozšiřování materiálního
vybavení badatelských center;
- Projekty „Gastroakademie“ a „Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na
SŠ“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení
rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – proplacení nákladů
souvisejících s aktivitami v rámci projektu Gastroakademie, tj. příspěvek na pracovní oděv,
cestovné, ubytování, atd. a přípravou soutěže Cihla k cihle.
Usnesení 17/08/2019/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace dle materiálů projednávaných v Radě Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Na zasedání se dostavila členka výboru Věra Lacinová Vítková.
Na základě dotazu Jiřího Maděry proběhla diskuse o krajských a okresních kolech postupových
soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které nově nebude pořádat Dům dětí a mládeže Jihlava.
Na zasedání se dostavil člen výboru Jaroslav Ptáček.
4. Problematika metodiků primární prevence na školách
Bohumila Kobrlová přednesla návrh usnesení, které bylo na základě úkolu z minulého zasedání
výboru připraveno Kamilem Ubrem, tajemníkem výboru, a které se týká řešení problematiky
dopadů poruch chování do výuky a případů sociálně patologických jevů.
Doplnila také informaci, že se dne 11. 11. 2019 uskuteční k této problematice schůzka za účasti
J. Fialové, K. Ubra, M. Pavlíka, zástupců pedagogicko-psychologických poraden, středisek
výchovné péče a metodiků primární prevence.
Všichni přítomní členové výboru byli pro stažení tohoto bodu z programu jednání a zařazení na
prosincové zasedání výboru s požadavkem na stručnější a jasnější vyjádření.
5. Záměry programů z Fondu Vysočiny na rok 2020
Milan Kastner okomentoval podkladový materiál, který obsahuje základní přehled programů
z Fondu Vysočiny plánovaných k vyhlášení v roce 2020. Konkrétně se jedná o tyto programy:
- Sportoviště 2020;
- Sportujeme a volný čas 2020;
- Jednorázové akce 2020;
- Celoroční aktivity handicapovaných 2020;
- Krajská centra talentované mládeže 2020;
- Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020;
Číslo jednací: KUJI

93726/2019

Číslo stránky

2

- Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020;
- Účast na mistrovství Evropy a světa 2020.
Výzvy budou schvalovány na jednání zastupitelstva kraje dne 10. 12. 2019.
6. Návrh změn v rejstříku škol a školských zařízení
Zdeňka Hloušková uvedla, že návrhy změn ve školském rejstříku jsou posuzovány z hlediska
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a Dlouhodobého
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina. Snahou je především
nenavyšování kapacity tam, kde to není potřeba. Povolovány jsou zejména obory, které v kraji
chybí.
Přehled záměrů změn je uveden v podkladovém materiálu, který byl členům výboru s předstihem
rozeslán.
7. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 5. prosince 2019 od 14:30 hodin, v Hotelu
Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava.
8. 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
Zpracovala a zapsala: Dana Vrábelová dne 12. listopadu 2019.
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