Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje
Vysočina č. 1/2010 konaného dne 28. ledna 2010
Přítomni:
1. Hromádková Dagmar (předsedkyně)

5. Křivánek Roman

2. Hájek Otto

6. Kučera Jiří

3. Kovanda Bohumil

7. Brož Ladislav

4. Máca Stanislav

8. Pech Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Chroust Zdeněk

3. Herzán Martin

2. Fischerová Jana (místopředsedkyně)

4. Karas Jan

Hosté:
1. Kružíková Marie (členka Rady kraje
Vysočina)
3. Vlachová Alena (KrÚ, OŠMS)

2. Ubr Kamil (KrÚ, OŠMS)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu;
3. Informace o materiálech projednávaných v radě kraje za období říjen 2009 – leden 2010;
4. Informace o schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 – kapitola Školství, mládeže a
sportu;
5. Diskuse o přípravě a pravidlech přijímacího řízení na střední školy;
6. Informace o rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání pro rok 2010;
7. Informace o zásadách zastupitelstva kraje o podpoře vybraných oborů vzdělávání
zakončených závěrečnou zkouškou na středních školách v kraji Vysočina;
8. Diskuse a různé;
9. Závěr.
1. Zahájení jednání
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 5 hlasy schválen.
3. Informace o materiálech projednávaných v radě kraje za období říjen 2009-leden
2010
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Miroslav Pech tlumočil informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání), které
proběhly od posledního zasedání VVVZ:
RK č. 32/2009
• Jmenování ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 – od 1.1.2010 p. Milan Šelle
RK č. 33/2009
• Smlouva o partnerství - Střední škola stavební Jihlava
• Změny ve školském rejstříku
RK č. 34/2009
• Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů
• Vzdání se funkce ředitele Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
• Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu Seminář k Dolnorakouské zemské výstavě
RK č. 35/2009
• Vzdání se funkce ředitele Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělskotechnické Bystřice nad Pernštejnem a Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř
• Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a
návrh na změnu rozpočtu Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748
• Ukončení činnosti příspěvkových organizací
• Jmenování ředitele Dětského Domova, Rovečné 40 – od 25.1.2010 p. Radovan Pokorný
RK č. 36/2009
• Změny ve školském rejstříku
• Poskytnutní systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
RK č. 37/2009
• Vyhlášení ankety Sportovec kraje Vysočina za rok 2009
• Smlouva o partnerství -Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Havlíčkův Brod
RK č. 38/2009
• Dohoda o zrušení dohody o úhradě nákladů a o souhlasu s provedením technického
zhodnocení a stavebních úprav
RK č. 2/2010
• Změna pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků v sekci Oddělení mládeže a
sportu
• Jmenování ředitele Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč – od 1.2.2010
p. Stanislav Máca
RK č. 3/2010
• Fond Vysočiny – grantový program Volný čas 2010
• Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2010
• Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu-návrh
na provedení rozpočtového opatření
RK č. 4/2010
• Žádost o finanční podporu ankety Zlatý Ámos
• Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace
soukromým školám a školským zařízením
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Miroslav Pech doplnil informaci o skončení p. Císaře na postu ředitele Gymnázia Bystřice nad
Pernštejnem s účinností od 1.7.2010.
Během jednání se dostavil člen výboru Otto Hájek.
Usnesení 01/01/2010/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z rady kraje přednesené Miroslavem Pechem.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 – kapitola Školství,
mládeže a sportu
Alena Vlachová okomentovala podkladový materiál „Schválený rozpočet kraje Vysočina na rok
2010. Rozpočet kraje je schválen v číselné podobě společně s přílohami a komentáři. Tímto
materiálem se VVVZ zabýval na svém říjnovém zasedání a oproti původně předloženému
materiálu k žádným větším změnám nedošlo. Pouze se řešily přesuny domovů dětí a mládeže a
základních uměleckých škol pod města. Rozpočet kraje Vysočina vč. všech příloh je k dispozici na
webových stránkách kraje.
Usnesení 02/01/2010/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 – kapitola Školství, mládeže a
sportu
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuse o přípravě a pravidlech přijímacího řízení na střední školy
Kamil Ubr navrhl, aby pravidly přijímacího řízení na střední školy se výbor VVVZ zabýval na svém
květnovém zasedání roku 2010. S tímto návrhem souhlasili všichni přítomní členové. Z diskuze
vyplynulo, že OŠMS připraví na další zasedání VVVZ dopis pro MŠMT týkající se monitorování
výstupu ze základní školy, které by bylo použitelné nejen jako zpětná vazba pro základní školy,
ale také jako standardizovaný výstup využitelný při přijímání na střední školy.
6. Informace o rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání pro rok 2010
Alena Vlachová okomentovala podkladový materiál „Porovnání rozpočtu přímých výdajů na
vzdělávání 2010 a 2009. Tabulka je rozdělena do několika částí. V roce 2009 byly mzdové
prostředky vypláceny nejen z normativního objemu přímých výdajů, ale i ze 2 velkých rozvojových
programů (pro pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky). Normativní rozpis na rok
2009 činil 3 736 780 tis. Kč, rozvojový program na pedagogy 189 505 tis. Kč a rozvojový program
na nepedagogy 38 647 tis. Celkově bylo v roce 2009 k dispozici 3 964 932 tis. Kč. V roce 2010 tyto
rozvojové programy nebudou - došlo k jejich částečnému překlopení do republikových normativů proto je třeba porovnávat normativní rozpočet 2010 s disponibilním objemem roku 2009. V roce
2010 normativní rozpis činí 3 889 376 tis. Kč. Mzdové prostředky činí 2 818 629 tis. Kč. V
porovnání s celkovými zdroji roku 2009 a roku 2010 jsme pro letošní rok dostali o 75 556 tis. Kč
méně. Na mzdové prostředky je pro letošní rok o 44 573 tis. Kč méně. U položky
Hustota+Specifika je pro letošní rok vyčleněna částka 48 060 tis. Kč. Navýšení prostředků
rozvojového programu Hustota a Specifika znamenají, že se v kraji snížila hustota počtu žáků na
km2, protože MŠMT rozepisuje stejný objem jako v roce 2009. Průměrný plat ve školství v roce
2009 činil 21 560 Kč, oproti roku 2008 se zvedl o 6,7%. U pedagogů průměrný plat v roce 2009
činil 24 893 Kč a v roce 2008 to bylo 23 614 Kč. U nepedagogů průměrný plat v roce 2009 činil 14
107 Kč a v roce 2008 to bylo 12 586 Kč. Ke konci roku 2009 máme celkem přepočtených
pracovníků 11 060. Dále okomentovala podkladový materiál „Porovnání výkonů krajských a
obecních škol v jednotlivých věkových kategoriích v letech 2001/02-2009/10. V porovnání roku
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2009 s rokem 2001 je u věkové skupiny 6-14 let v kraji Vysočina pokles žáků o necelých 16 tis.
dětí.
Předpokládané rozvojové programy v roce 2010:
- Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
- Základní vzdělávání azylantů
- Příprava k začlenění do základního vzdělávání osob EU
- Generálka státních maturit
- Pokusné ověřování ŠVP - Gymnázia
- Sportovní gymnázia
- Asistenti pedagoga - sociální znevýhodnění
- Podpora inkluzivního vzdělávání
- Kompenzační pomůcky neinvestičního charakteru
Během jednání se dostavil člen výboru Ladislav Brož a radní Marie Kružíková.
Usnesení 03/01/2010/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání pro rok 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Informace o zásadách zastupitelstva kraje o podpoře vybraných oborů vzdělávání
zakončených závěrečnou zkouškou na středních školách v kraji Vysočina
Kamil Ubr sdělil informace ze schůzky se sociálními partnery. Většina přítomných tuto aktivitu
podpořila. Stipendium má motivační funkci, bude tedy poskytováno při splnění některých
základních podmínek, např. docházka, žádná nedostatečná apod. Na konci pololetí škola za žáka
vyplní výkaz, na jehož základě daný žák získá stipendium. Toto stipendium bude vypláceno na
konci pololetí, za které bude probíhat hodnocení. Na základě jedné žádosti může žák získávat
stipendium po celou dobu studia na škole.
Během jednání odešel člen výboru Stanislav Máca.
Usnesení 04/01/2010/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o pravidlech rady kraje o podpoře vybraných oborů vzdělávání zakončených
závěrečnou zkouškou na středních školách v kraji Vysočina
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Diskuze a různé
Termín zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č.
2/2010 byl stanoven na čtvrtek 25. února 2010.

9. Závěr
Dagmar Hromádková, předsedkyně VVVZ, poděkovala všem přítomným a ukončila jednání.
Dagmar Hromádková, v. r.
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová dne 2. února 2010.
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