Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
kraje Vysočina č. 1/2009
konaného dne 28. ledna 2009
Přítomni:
1. Dagmar Hromádková (předsedkyně)

6. Jiří Kučera

2. Bohumil Kovanda

7. Ladislav Brož

3. Stanislav Máca

8. Martin Herzán

4. Jana Fischerová (místopředsedkyně)

9. Miroslav Pech (tajemník)

5. Roman Křivánek

Nepřítomni (omluveni):
1. Otto Hájek

3. Jan Karas

2. Zdeněk Chroust

Hosté:
1. Marie Kružíková (členka Rady kraje Vysočina)
2. Kamil Ubr (OŠMS)
3. Jana Hadravová (ORR)
4. Petr Adam (OŠMS)
5. Alena Vlachová (OŠMS)
6. Jana Zikánová (ORR)

Návrh programu:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu, organizační záležitosti;
3. Seznámení členů výboru s plánem činnosti VVVZ na rok 2009 (možnost připomínkování
tohoto návrhu do příštího zasedání VVVZ)
4. Informace o projednávaných bodech z oblasti školství v Radě kraje Vysočina;
5. Informace o připravovaných výzvách v rámci globálních grantů;
6. Návrh pravidel přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010;
7. Informace o přípravě Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina
za školní rok 2007/2008 a kalendářní rok 2008
8. Diskuse a různé;
9. Závěr.
1. Zahájení jednání
Dagmar Hromádková, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen „VVVZ“), zahájila jednání a přivítala všechny přítomné.
Dle počtu přítomných členů konstatovala, že je výbor usnášeníschopný. Jednotliví členové
výboru se postupně představili.
2. Schválení programu, organizační záležitosti
Předsedkyně přednesla návrh programu. Miroslav Pech navrhl změnit znění bodu č. 5 a to na:
Projednání návrhu globálního grantu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina“,

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

který bude předložen na základě výzvy k předkládání globálních grantů z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2. Dále navrhl zařadit bod č. 5 před bod
č. 4. Takto upravený program byl 8 hlasy schválen.
Po krátké diskusi se členové výboru dohodli, že se bude VVVZ scházet poslední čtvrtek v měsíci
od 14.00 hod. tzv. v těchto termínech: 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6., 24. 9., 29. 10., 26. 11.
Materiály budou zasílány v elektronické podobě týden před zasedáním.
3. Seznámení členů výboru s plánem činnosti VVVZ na rok 2009 (možnost připomínkování
tohoto návrhu do příštího zasedání VVVZ)
Členové výboru obdrželi s předstihem návrh plánu činnosti VVVZ na rok 2009. Po krátké diskusi
se členové shodli, že k průběžně projednávaným bodům v průběhu roku bude přidán bod –
informace o přípravách na nové maturitní zkoušky. Takto byl plán činnosti schválen.
Usnesení 02/01/2009/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
schvaluje
plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na
rok 2009.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Projednání návrhu globálního grantu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji
Vysočina“, který bude předložen na základě výzvy k předkládání globálních grantů
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2
Jana Hadravová informovala, že odbor regionálního rozvoje bude předkládat globální grant
a seznámila členy výboru s tím, co tento program obnáší. Program je zaměřen na oblast dalšího
vzdělávání, cílem je posílení konkurenceschopnosti ČR. Přesný popis podporovaných aktivit je
v podkladovém materiálu, kteří členové obdrželi přímo na zasedání. Cílové skupiny globálního
grantu jsou:
- lektoři;
- pracovníci vzdělávacích institucí;
- účastnicí dalšího vzdělávání.
V rámci operačního programu bude poskytována podpora formou nevratné finanční pomoci
(dotace). Finanční podpora je limitována: finanční výše globálního grantu 155 683 mil. Kč,
minimální výše grantového projektu 400 tis. Kč, maximální výše grantového projektu 25 mil. Kč.
85% výdajů bude hrazeno z Evropského sociálního fondu, 15% výdajů bude hrazeno ze státního
rozpočtu ČR. Není zde povinné spolufinancování kraje. V rámci globálního grantu bude možno
využívat křížového financování (úhrada investičních nákladů) do maximální výše 9% celkových
způsobilých výdajů.
Zahájení realizace globálního grantu je plánováno na červen 2009 vyhlášením 1. výzvy pro
předkladatele projektů. Globální grant musí být ukončen do 30. června 2015.
Usnesení 03/01/2009/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
bere na vědomí
návrh globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina", který bude
předložen na základě výzvy k předkládání globálních grantů z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o projednávaných bodech z oblasti školství v Radě kraje Vysočina
M. Pech tlumočil informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání), které
proběhly od posledního zasedání VVVZ:
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RK č. 34/2008
- Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem
Vysočina za odvětví školství na rok 2008.
RK č. 35/2008
- Vymezení doplňkové činnosti ve zřizovacích listinách;
- Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2008 - úprava rozpočtu škol a školských
zařízení k 30. 9. 2008 a k 20.11. 2008;
- Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro hodnocení nabídek - Střední
průmyslová škola Třebíč.
Zasedání opustila členka výboru J. Fischerová.
RK č. 36/2008
- Změny ve školském rejstříku;
- Návrh rozpočtového opatření na rok 2008 - příjmy z pronájmu nemovitého majetku
a změna závazného ukazatele u Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových
734, Třebíč;
- Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu Podpora romských žáků středních škol;
- Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro Střední školu stavební
Jihlava;
- Jmenování členů školských rad za zřizovatele;
- Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele
(ředitelky) Obchodní akademie a Státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Jihlava;
- Vyhlášení sportovce kraje Vysočina za rok 2008;
- Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu Podpora účasti na sportovních mistrovstvích;
- Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem
Vysočina za odvětví školství na rok 2008;
- Návrh na vyřazení nepotřebného majetku České zemědělské akademie v Humpolci,
střední škole;
- Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008;
- Odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství;
- Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství.
RK č. 37/2008
- Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
- Návrh na provedení rozpočtového opatření - krajské projekty Adaptabilní školy;
- Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR,
Evropy a světa ve sportovních disciplínách;
- Změna závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční dotace“ na rok 2008 u
České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy.
RK č. 1/2009
- Konkurs na funkci ředitele Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad
Sázavou, Studentská 1;
- Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu Vzdělávání energetiků na Vysočině a propagace technických odvětví a oborů vzdělávání.
RK č. 2/2009
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Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2009;
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce
2009 dle schválených pravidel rady kraje;
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací
zřizovaných krajem;
Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině;
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu podpora pořádání sportovních mistrovství;
Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2009;
Návrh na vyhlášení grantového programu Sport pro všechny 2009.

Usnesení 04/01/2009/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
bere na vědomí
informace z rady kraje přednesené M. Pechem.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Návrh pravidel přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010
K. Ubr informoval, že se jedná o pravidelně projednávaný materiál. Pravidla navazují na Pravidla
pro přijímací řízení v roce 2008 a vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008. Hlavním smyslem tohoto materiálu je napomoci k
zachování podílu žáků mezi učebními a studijními obory, v souladu s pravidly pro přijímací řízení
je také vydána tabulka se stanovenými, resp. doporučenými počty žáků nebo tříd pro jednotlivé
školy a obory.
K. Ubr okomentoval bod č. 6 těchto pravidel – pokud počet přihlášených žáků do prvního kola
učebního oboru bude nižší než 8 nebo nižší než 18 u studijního oboru, projedná ředitel školy
zřizované krajem před rozhodnutím o přijetí další postup s OŠMS.
V materiálu došlo k jedné úpravě, a to u bodu č. 7 – vypustí se „před rozhodnutím o přijetí“.
Jinak materiál zůstává beze změny.
Následně proběhla diskuse na téma nového systému přijímacího řízení, v rámci níž S. Máca
podpořil bod č. 5 podkladového materiálu a navrhoval by poskytnout škole, která vyhlásí
přijímací zkoušky finanční odměnu nebo podobnou podporu.
Usnesení 05/01/2009/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
bere na vědomí
návrh pravidel přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Informace o přípravě Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji
Vysočina za školní rok 2007/2008 a kalendářní rok 2008
K. Ubr okomentoval podkladový materiál. Sdělil, že OŠMS zpracovává každoročně Výroční
zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina, kterou předkládá zastupitelstvu
kraje, ministerstvu školství a zveřejňuje ji do 31. března. Struktura výroční zprávy je součástí
podkladového materiálu, stejně tak harmonogram zpracování.
Usnesení 06/01/2009/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
bere na vědomí

Číslo stránky

4

informace o přípravě Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za
školní rok 2007/2008 a kalendářní rok 2008.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Diskuse a různé
V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné náměty ani připomínky.
9. Závěr
Předsedkyně VVVZ, D. Hromádková, poděkovala všem přítomným a ukončila jednání. Termín
zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 2/2009 byl stanoven na čtvrtek 26. února 2009 od 14:00.

Dagmar Hromádková, v. r.
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala D. Uchytilová dne 2. února 2009.
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