Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 5/2021 konaného dne 10. června 2021
Přítomni:
1. Fialová Jana (předsedkyně)

7. Feldbabel Vít (místopředseda)

2. Vaněk Petr

8. Pátek Radek

3. Kobrlová Bohumila

9. Bičík Lukáš

4. Šimečková Eva

10. Prošek Vladimír

5. Šmídková Jaroslava

11. Králík Ondřej (tajemník)

6. Kozdas Marta
Omluveni:
1. Benc Ota

3. Kostečková Karolína

2. Kabelka Miroslav
Hosté:
1. Břížďala Jan (člen Rady Kraje Vysočina)

3. Fous Petr (ZO OS KOVO)

2. Hadravová Jana (OŠMS)

4. Chloupková Hana (KOUS Vysočina, z.s.)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Informace o přijímacím řízení na SŠ;
5. Diskuse o spolupráci Kraje Vysočina a firem v regionu na zajištění vzdělávání ve vybraných
oborech;
6. Diskuze a různé;
7. Závěr.
1. Zahájení jednání
J. Fialová, 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
J. Fialová přednesla návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen. J. Šmídková vznesla podnět na
bod z minulého zasedání, a to „Hodnocení spokojenosti studentů ve školách“. Tento bod bude
zařazen na příští zasedání výboru.
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje
V průběhu jednání tohoto bodu se dostavil člen výboru L. Bičík.
Členové výboru obdrželi s předstihem informace o materiálech odboru školství, mládeže a sportu
projednávaných na zasedáních Rady Kraje Vysočina č. 16/2021 – 20/2021, v období 18. 5. - 8. 6.
2021. Podrobnější informace o projednávaných materiálech lze získat zde: https://www.krvysocina.cz/podklady-pro-jednani-rady/ms-24797/p1=24797
J. Šmídková vznesla dotaz na odměňování ředitelů SŠ zřizovaných krajem. J. Břížďala odpověděl,
že je nastaven systém odměňování ředitelů na základě hodnocení ekonomické činnosti
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(hodnocení za kalendářní rok) a hodnocení výchovně-vzdělávací činnosti (hodnocení za školní
rok). Ředitelé mají současně přiznaný osobní příplatek a příplatek za vedení.
M. Kozdas vznesla dotaz na průběh konkursního řízení ředitelů SŠ zřizovaných krajem. J. Břížďala
odpověděl, že budoucí ředitelé byli vybíráni na základě doporučení konkursní komise, která dle
konkurzní vyhlášky, zřizovatel nemá většinu v této komisi. Komise je osmičlenná. Ve všech čtyřech
případech bylo vycházeno z doporučení konkursní komise. Samotná řízení byla nesouměřitelná
(rozložení počtu uchazečů). J. Šmídková vznesla dotaz, zda šestileté funkční období je závazné
pro následné vyhlášení konkursu. J. Břížďala odpověděl, že není závazné, je to na zřizovateli
organizace. Nové vedení kraje se rozhodlo využít toto období a vyhlašovat následné konkursní
řízení na ředitele škol. V. Prošek vznesl dotaz na konkursní řízení u PPP a SPC Vysočina, která je
integrovanou organizací. J. Břížďala odpověděl, že se nejedná o jedinou integrovanou organizaci v
KV. Bude na řediteli a na nastavení manažerského řízení, zda bude postačující model vedoucích
pracovníků pracovišť. Bude ustanovena PS zabývající se kvalitou poskytování poradenských
služeb v Kraji Vysočina. M. Kozdas vznesla dotaz, zda se uvažuje, že by byly poradny zase
samostatná pracoviště. J. Břížďala odpověděl, že se zatím o tomto rozdělení neuvažuje. V.
Feldbabel vznesl dotaz na volební právo nezletilého studenta u bodu „Pravidla Rady Kraje
Vysočina, jimiž se vydává jednotný volební řád pro školské rady“ a dále na počet členů ve školské
radě. J. Břížďala odpověděl, že stanovení počtu členů a jejich jmenování ve školské radě bylo
projednáno radou kraje. O. Králík doplnil, že u volebního práva u nezletilého žáka obecně platí, že
za žáka rozhoduje jeden z rodičů žáka a je to bráno jako souhlas obou rodičů. V. Feldbael vznesl
podnět, aby toto bylo do volebního řádu zakomponováno. O. Králík doplnil, že do budoucna se
připravuje metodický materiál k Pravidlům, kam by podnět mohl být zakomponován. Povinnost
zřizovatele je, vydat volební řád a další povinnosti jsou na ředitelích škol.
4. Informace o přijímacím řízení na SŠ
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
O. Králík sdělil, že v loňském roce bylo v Kraji Vysočina celkem 4 381 žáků devátých tříd.
V letošním roce je celkem 4 424 žáků devátých tříd. S největší pravděpodobnostní se gymnázia ve
větších městech nebudou potýkat s nedostatkem žáků. U menších gymnázií zatím po prvním kole
přijímacích řízení nejsou všechna místa obsazena. Problém je u oborů hotelnictví, kuchař - číšník.
V. Feldbabel vznesl dotaz, zda kraj stále drží hranici 17 žáků ve třídě, aby byl daný obor otevřen.
O. Králík odpověděl, že tato podmínka stále platí.
5. Diskuse o spolupráci Kraje Vysočina a firem v regionu na zajištění vzdělávání
ve vybraných oborech
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
J. Hadravová informovala:
Firma Bosch Diesel, s.r.o. Jihlava – spolupráce s firmou a krajem probíhá více jak 12 let. Firma
dlouhodobě podporuje středoškolské centrum technického vzdělávání v Jihlavě. Žáci zde mohou
získat firemní stipendium. Nejstarším projektem je soutěž „Merkur do škol“, byly zakoupeny
stavebnice do vybraných základních škol a pro práci se stavebnicí byla vytvořena metodika.
Projekt je doplněn soutěží, která je určená žákům 4. – 8. tříd základních škol, pro vítěze jsou
připraveny hodnotné ceny, částečně financované firmou Bosch. Od roku 2017 firma podporuje
nový projekt „Lego Mindstorms“. Projekt je zaměřený na podporu zájmu o programování a o
technické obory, v letošním roce byla dokončena metodika, jak tuto stavebnici používat ve výuce a
zároveň proběhly dva ročníky úspěšné soutěžní přehlídky „Lego Robot“. Dalším projektem
s názvem „Podpora polytechnické výchovy na základních školách a stavebních oborů na středních
školách“ je projekt iniciovaný a podporovaný krajskou pobočkou Svazu podnikatelů ve stavebnictví
a stavebními firmami. Kraj Vysočina společně s partnery oslovuje prostřednictvím stavebnice
Teifoc už na základních školách nastupující generaci stavařů, architektů a konstruktérů. Školní set
obsahuje kvalitní kopie skutečných cihel a děti si tak mohou postavit svůj první dům podle
přiloženého návodu nebo podle své fantazie. Tento projekt vrcholí každoročně soutěžní přehlídkou
„Cihla k cihle“, okresní kola předcházejí krajskému kolu, do kterého postupují nejlepší z nejlepších.
Projekt „Energetik“ – elektrotechnický obor zaměřený na vzdělávání v silnoproudu a strojírenství.
Obor je určen úspěšným absolventům základních škol. Jedná se o čtyřleté studium, zakončené
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maturitní zkouškou. Tento studijní obor vybavuje žáky jak všeobecným, tak odborným vzděláním
v oblastech elektrotechniky a strojírenství pro obsluhu energetických strojů a zařízení.
Projekt „Postav si svůj náklaďák“ navazuje na projekty „Postav si svůj náklaďák“ a „Postav si
svůj traktor“ a odstartoval již na podzim roku 2017 ve spolupráci s firmou Tatra truck a.s. Firma
dodala stavebnici nákladního automobilu Tatra Phoenix, který v prostorách Krajské správy a
údržby silnic Vysočiny v Třebíči smontovali žáci Střední průmyslové školy Třebíč. Před stavbou
žáci společně s učiteli odborné výuky absolvovali stáž ve výrobním závodě v Kopřivnici. Podporu
dostávali i během montáže, která vyvrcholila oživením a finální kontrolou náklaďáku v lednu
letošního roku. Druhá etapa projektu se realizovala na České zemědělské akademii v Humpolci,
pracovišti Světlá nad Sázavou, a to ve školním roce 2019/2020. Třetí etapa projektu pak byla
zahájena na Střední škole průmyslové, technické a automobilní v Jihlavě, kde žáci v rámci
odborného výcviku staví nákladní automobil Mercedes Unimog, projekt by měl skončit na podzim
letošního roku, kdy bude automobil předán stejně jako v předchozích letech do užívání Krajské
správě a údržbě silnic.
Program P-TECH
Projekt P-Tech (z angl. Pathways in Technology Early College High Schools) společnosti IBM
propojuje středoškolské, vysokoškolské a firemní prostředí a dává mladým lidem možnost rozvíjet
schopnosti a dovednosti, které uplatní pří výběru dalšího povolání. První P-Tech školou v ČR se
stala Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava. Jejími partnery jsou spolu s IBM
ČR i BOSCH Diesel Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava a Kraj Vysočina. Od tohoto
školního roku se programu P-TECH účastní Gymnázium Žďár nad Sázavou, Gymnázium Třebíč,
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou a Střední průmyslová škola
Třebíč. Studenty podpoří formou workshopů, mentoringu a stáží noví firemní partneři I&C Energo,
DEL, MANN+HUMMEL Service a ICE Industrial Services.
Projekt Gastroakademie – hlavním záměrem tohoto projektu je prohloubit zájem žáků o obor
kuchař - číšník, zvýšit znalosti z teorie díky speciální odborné výuce pod dohledem odborníků
z praxe. Každá z restaurací nabízí vybraným žákům 2. a 3. ročníků kromě standardního
praktického vyučování také nadstavbu ve formě vzdělávání v oblasti, na kterou se každá
z restaurací zaměřuje, co ji charakterizuje. Postupně se do projektu zapojily tyto restaurace
z celého Kraje Vysočina: Tři Knížata Jihlava, Kaskáda Ledeč nad Sázavou, Radniční restaurace
Jihlava, Jelínkova Vila Velké Meziříčí, Buena Vista a Hotel Slávie Pelhřimov.
6. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 2. září 2021 od 14:30 hodin v sídle Krajského
úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 3.16.
7. Závěr
Jana Fialová, předsedkyně VVVZ, poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání.

Ing. Jana Fialová, MBA
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Ondřej Králík
tajemník Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 16. černa 2021
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