Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje
Vysočina č. 6/2009 konaného dne 29. října 2009
Přítomni:
1. Dagmar Hromádková (předsedkyně)

6. Jiří Kučera

2. Bohumil Kovanda

7. Ladislav Brož

3. Stanislav Máca

8. Jan Karas

4. Zdeněk Chroust

9. Miroslav Pech (tajemník)

5. Roman Křivánek

Nepřítomni (omluveni):
1. Otto Hájek

3. Martin Herzán

2. Jana Fischerová (místopředsedkyně)

4. Marie Kružíková (člen rady kraje)

Hosté:
1. Kamil Ubr (KrÚ, OŠMS)

2. Alena Vlachová (KrÚ, OŠMS)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu;
3. Informace o materiálech projednávaných v radě kraje za období od 24. září do 29. října;
4. Informace o přípravě rozpočtu provozních nákladů škol a školských zařízení na rok 2010;
5. Přehled změn v rejstříku škol a školských zařízení pro školní rok 2010/2011;
6. Informace o výsledcích přijímacího řízení do SŠ pro školní rok 2009/10 (materiál bude
předložen na jednání výboru);
7. Diskuse a různé;
8. Závěr.

1. Zahájení jednání, schválení programu
Dagmar Hromádková, 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. Takto navržený program byl 8 hlasy schválen.
3. Informace o materiálech projednávaných v radě kraje za období od 24. září do 29. října
M. Pech tlumočil informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání), které proběhly
od posledního zasedání VVVZ:
RK č. 28/2009
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





Smlouva o partnerství - Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
Smlouvy o partnerství - Vysočina Education
Výpůjčka movitého majetku Střední průmyslovou školou Třebíč

RK č. 29/2009
 Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem
Vysočina za odvětví školství na rok 2009
 Konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Rovečné 40
RK č. 30/2009
 Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 013/222/09) Návrh na
bezúplatný převod nepotřebného hmotného majetku
 Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
za odvětví školství na rok 2009
 Soutěž S Vysočinou do Evropy
RK č. 31/2009
 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a
návrh na změnu rozpočtu Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748
RK č. 32/2009
 Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
 Jmenování ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
20. 10. 2009 se jednání RK nekonalo a RK č. 33 dne 27. 10. 2009 je přípravnou pro jednání
zastupitelstva kraje
Miroslav Pech doplnil informace týkající se materiálů, které budou předloženy do Zastupitelstva
kraje Vysočina č. 6/2009 konané dne 10.11.2009:
 Změny ve školském rejstříku
 Doplnění Smlouvy o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání
energetiků na Vysočině
 Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a
Specifika – úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30.9.2009
 Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového
vzdělávání
 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – žádost
o investiční dotaci na dofinancování modernizace atletického stadionu v Bystřici nad
Pernštejnem
Úkol: Materiály, které jsou obsahem zastupitelstva budou ztučněny.
Usnesení 19/06/2009/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).
4. Informace o přípravě rozpočtu provozních nákladů škol a školských zařízení na rok
2010
Alena Vlachová okomentovala podkladový materiál „Informace o přípravě rozpočtu provozních
nákladů škol a školských zařízení na rok 2010“. Jedná se o verzi po druhém čtení, která je
rozdělena do třech částí:
1) Závazky roku 2009
Číslo jednací: KUJI
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2) Mandatorní, nezbytné provozní výdaje a výdaje na provoz PO
3) Fakultativní výdaje a výdaje na rozvoj
Konečná verze rozpočtu bude schválena v Zastupitelstvu kraje Vysočina dne 15.12.2009. Ve 2.
návrhu rozpočtu jsme výdaje snížili o 9,1 mil. Kč. Byly zrušeny tituly: vzdělávání v oblasti řízení
škol a zvyšování odbornosti učitelů ve výzkumných a vědeckých zařízeních.
K velkému ponížení dojde v oblasti:
Fakultativní výdaje a výdaje na rozvoj
 investiční dotace na pořízení movitého investičního majetku v roce 2010, kde by přidělená
finanční částka měla činit 6,7 mil Kč
 vybavení nových a rekonstruovaných kapacit, kde by přidělená finanční částka měla činit 8
mil. Kč
 systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek, kde by
přidělená finanční částka měla činit 500 tis. Kč
 základní umělecké školy - Systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek
ZUŠ, kde by přidělená finanční částka měla činit 500 tis. Kč
 Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách, kde by přidělená
finanční částka měla činit 500 tis. Kč
 dofinancování evropských vzdělávacích projektů, kde by přidělená finanční částka měla
činit 500 tis. Kč
 podpora koordinace výchovy sportovní mládeže (KCTM), kde by přidělená finanční částka
měla činit 3 680 tis. Kč
Nově bude zařazen titul podpora učebních oborů, kde by přidělená finanční částka měla činit 1,5
mil. Kč
Mandatorní, nezbytné provozní výdaje a výdaje na provoz PO
 příspěvek na provoz škol zřizovaných krajem Vysočina, kde by přidělená finanční částka
měla činit 330 mil. Kč
 příspěvek na provoz DDM - jedná se o celkovou částku schváleného příspěvku na provoz v
roce 2009 pěti DDM (Havlíčkův Brod, Chotěboř, Jihlava, Bystřice nad Pernštejnem, Třebíč)
zřizovaných krajem, u kterých města nepřevzala k 1. 1. 2010 zřizovatelskou funkci.
Závazný ukazatel příspěvku na provoz jednotlivých DDM bude stanoven na základě
rozhodnutí orgánu kraje o dalším postupu
 přímé výdaje ve školství, kde by přidělená finanční částka měla činit 3,7 mld. Kč - částka
byla stanovena na úrovni upraveného rozpočtu 2009 a bude během roku 2010 zpřesněna.
Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného
státního rozpočtu na rok 2010
Během jednání dorazil člen výboru Jan Karas.
Miroslav Pech upřesnil informaci týkající se podpory učebních oborů. Jedná se o peníze, které byly
navrženy Radou kraje Vysočina. Bude to vypláceno formou stipendií studentům. Zatím probíhá
výběr oborů, kterých se to bude týkat.
Kamil Ubr dodal, že se smyslem tohoto projektu bude ten, abychom zvýšili zájem studentů o méně
navštěvované obory.
Zdeněk Chroust vznesl dotaz, zda se bude jednat o pobídkové stipendium.
Kamil Ubr sdělil, že ano. Výše stipendia by měla být kolem několik stovek měsíčně v návaznosti na
výsledcích studenta. Přesné nastavení vyplácení není ještě stanoveno. Asi bude vypláceno 1x za
půl roku. Upozornil, že tato částka je určena na období září 2010-prosinec 2010 a jedná se o
neúčelovou dotaci.
K vyplácení a formy stipendia se rozvinula krátká diskuze.
Usnesení 20/06/2009/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
bere na vědomí
informace o přípravě rozpočtu provozních nákladů škol a školských zařízení na rok 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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5. Přehled změn v rejstříku škol a školských zařízení pro školní rok 2010/2011
Kamil Ubr okomentoval podkladový materiál „ Přehled změn v rejstříku škol a školských zařízení
pro školní rok 2010/2011. Změnu, kde nedoporučujeme:
Střední škola automobilní Jihlava - Mechanik opravář motorových vozidel
 v kraji Vysočina je dostatečná kapacita denního studia oboru Mechanik opravář motorových
vozidel
Komunitní praktická škola a odborné učiliště, s.r.o. - Sadovnické a květinářské práce
 podobný obor je nabízen s dostatečnou kapacitou na střední škole v Třešti
Střední odborná škola managementu a práva Jihlava, s.r.o. - Veřejnosprávní činnost
(střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní)
 zřizovatel nedoložil potřebné doklady, které jsou nutné k zařazení nového subjektu do
školského rejstříku. Žádost není v souladu s § 147 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Oborové zaměření školy je v rozporu s DZ KV (Opatření A 2.3)
 Studijní obor Veřejnosprávní činnost a jemu podobný obor Právní administrativa jsou v
dostatečné míře vyučovány na středních školách v kraji Vysočina (Jihlava, Žďár nad
Sázavou, Moravské Budějovice a Třebíč)
Usnesení 21/06/2009/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
bere na vědomí
přehled změn v rejstříku škol a školských zařízení pro školní rok 2010/2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace o výsledcích přijímacího řízení do SŠ pro školní rok 2009/10
Kamil Ubr informoval, že v prvních ročnících škol máme 97% studentů předchozího roku. Důvody
nejsou zcela jasné. Částečně to může být vyvoláno tím, že na mimokrajské školy odešlo méně
dětí, i tím, že část studentů propadla zpět do nižšího ročníku. Dále okomentoval tabulku vývoje
přijímacího řízení roku 2009.

TAB. 1: Vývoj přijímacího řízení 2009

Číslo jednací: KUJI

697
530
1 421
678
932
445
5 338 2 820
1 028
675

504 97%
631 91%
356 101%
2254 91%
447 83%

Podíl odevzdaných záp. lístků k počtu
žáků v 1. ročníku 08/09

95%
89%
89%
86%
77%

Počet žákův 1. ročníku (09/10)

496
613
316
2123
419

Podíl odevzdaných záp. lístků k počtu
žáků v 1. ročníku 08/09

509
771
495
2875
644

Počet zápisových lístků k 30. 6. 09

Předpoklad přijatých

Počet přihlášených do 1.kola

Počet žákův 1. ročníku (08/09)
522
692
354
2474
541

Podíl odevzdaných záp. lístků k počtu
žáků v 1. ročníku 08/09

gc

Počet zápisových lístků k 31. 5. 09

679
554
802
713
321
378
l
st 2 425 2 635
525
627
sp
gv

2009

Počet přijatých v 1.kole

stupeň vzdělání
gymnázium víceleté (K)
gymnázium čtyřleté (K)
lyceum (M)
studijní obory teoretické (M)
studijní obory praktické (L)

Předpoklad přijatých

Počet přihlášených do 1.kola

2008

511 98%
648 94%
362 102%
2358 95%
486 90%
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učební obory (H)
učební obory speciální (E,C)
nástavby (L 5xx)
patnáctiletí přihlášení
patnáctiletí ČSÚ + podíl
2009/2008

u
us
n

1 648 2 393
121
204
778
580
5 842 6 950
6 665

1968 3 339 2 697
183
222
270
575 1 037
684
6212 12 280 7 585
6 128

2536
213

1584
151

80%
83%
84%

1699 86%
170 93%
629 109%
5557 89%

1953 99%
208 114%
646 112%
6015 97%

7534

5206

92%

92%

92%

OŠMS bude jako každý rok pro projednání ve VVVZ připravovat pravidla pro přijímací řízení. Ve
výboru byla diskutována otázka znovuzavedení povinných přijímacích zkoušek v roce 2010. Týkaly
by se každé školy, která otevírá maturitní obory v denní formě. Miroslav Pech dodal, že záleží na
nastavení přijímacích zkoušek. Značné zkušenosti čerpáme od kolegů ze zlínského kraje. Systém
bychom chtěli nastavit tak, že počet otevíraných tříd v prvních ročnících by byl ovlivněn
kompetencemi přenesené působnosti ve státní správě z finančních důvodů.
Stanislav Máca se obává, aby se do budoucna nestávalo, že studenti budou odcházet do jiných
škol v jiných krajích, kde nebudou vyžadovat povinné přijímací zkoušky.
Miroslav Pech upřesnil, že Ministerstvo školství chystá do budoucna opatření spočívající v
systému výstupů na konci pátého a devátého ročníku pro studenta, který bude možné využít i při
přijímacím řízení na střední školy.
Dagmar Hromádková vznesla dotaz, na jakém základě bude určeno středním školám kolik tříd
můžou otevřít.
Kamil Ubr sdělil, že byly nastaveny dva systémy. První systém byl nastaven tak, že se nesmí
otevírat víc prvních ročníků než byl nastaven ročník základový. Druhý systém byl nastaven tak, že
ve chvíli, kdy mi jsme věděli, kolik se hlásí studentů do jednotlivých oborů, tak se ředitelům škol
doporučovalo snížit počet tříd na určitý počet. Ředitelé škol se do budoucna budou muset pečlivě
rozmýšlet kolik oborů otevřít.
Komise pro školství Rady Asociace krajů zorganizovala a vyhodnotila dotazník mapující názory
ředitelů středních škol na nový systém přijímacího řízení. Výsledky byly předloženy. Z průzkumu
vyplynuly požadavky ředitelů:
− 1 přihláška do 1. kola
− neomezený přihlášek do dalších kol
− zrušení zápisových lístků
− povinnost ředitele stanovit více kritérií pro přijímací řízení než pouze vysvědčení ze základní
školy
V roce 2009/2010 je vyšší podíl zájemců o odborné obory oproti 2008/09. Zájem o strojírenské
obory klesá. Stavební a elektro obory zaznamenaly nárůst v roce 2009/2010.
Usnesení 22/06/2009/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
bere na vědomí
informace o výsledcích přijímacího řízení do SŠ pro školní rok 2009/10
ukládá
OŠMS zpracovat návrh pravidel pro přijímací řízení v roce 2010.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Diskuse a různé
Stanislav Máca vznesl dotaz, jak to vypadá s dotazníkem k průzkumu názorů na sloučení škol.
Kamil Ubr sdělil, že dotazníky jsou již hotové. V současné době se ještě čeká na zřízení databáze
od Odboru informatiky na sběr a zpracování přijatých údajů.
8. Závěr
Předsedkyně VVVZ, D. Hromádková, poděkovala všem přítomným a ukončila jednání. Termín
zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č.
7/2009 byl stanoven na čtvrtek 3.prosince 2009 od 14:00 hod. v restauraci Buena Vista v
Jihlavě.
Číslo jednací: KUJI
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Dagmar Hromádková, v. r.
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová dne 5. listopadu 2009.

Číslo jednací: KUJI

85189/2009
Číslo stránky

6

