Zápis z jednání
Plenární schůze RHSD kraje Vysočina pro školství a zaměstnanost č. 1/2008
konaného dne 27. února 2008
Přítomni:
1. Vystrčil Miloš, RNDr.

7. Marešová Jiřina

2. Kodet Václav, Ing.

8. Svoboda Čestmír, Mgr.

3. Černá Marie, Ing.

9. Trojanová Iva

4. Vondráček Jiří, Bc.

10. Pavlík Vladimír, Ing.

5. Kovář Jiří

11. Dvořák Rostislav, JUDr.

6. Melichar Ladislav
Omluveni:
1. Weis Vojtěch, Mgr.

4. Nováková Hana, Mgr.

2. Slámečka Jan

5. Kratochvílová Eva, Ma.

3. Antonů Jiří

6. Růžičková Blanka, Ing.

Nepřítomni:
1. Matějková Martina, PaedDr.

3. Kučera Radoslav, Ing.

2. Vomela Pavel, Ing.

4. Halásek František, Ing.

Hosté:
1. Zikmundová Simeona, JUDr.

3. Ubr Kamil, RNDr.

2. Navrátil Jiří, Ing.

4. Zvolánková Adéla, Ing.

Program:
1. Úvod;
2. projednání výstupů ze zasedání pracovních komisí RHSD;
3. představení operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“;
4. diskuse a různé;
5. závěr.
1. Úvod
M. Vystrčil, předseda Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina (dále RHSD) zahájil
jednání, přivítal přítomné a jmenoval předem omluvené členy RHSD. Upozornil na nízkou účast
zástupců Zaměstnavatelských svazů, která způsobila nemožnost přijetí usnesení Plenární
schůzí RHSD. Přednesl program zasedání. K předloženému programu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani návrhy na jeho doplnění. M. Vystrčil uvedl, že v souladu s Plánem práce RHSD
se na podzim roku 2007 sešly k jednání všechny 4 pracovní komise RHSD, které byly
seznámeny s koncepcí kraje v rámci jejich resortů. Nebyl dodržen termín zasedání Plenární
schůze RHSD do konce roku 2007 z důvodu jeho zrušení v prosinci 2007. M. Vystrčil dále uvedl,
že před zasedáním Plenární schůze RHSD se k jednání sešlo Předsednictvo RHSD.
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2. projednání výstupů ze zasedání pracovních komisí RHSD
Členové Plenární schůze byli seznámeni s projednanými body a výstupy z pracovních komisí.
Komise pro zdravotnictví a sociální péči RHSD
M. Vystrčil: Členům pracovní komise byl představen Zdravotní plán kraje a byli seznámeni
s problematikou sociální péče v kraji. K projednaným bodům byly J. Marešovou a R. Dvořákem
zaslány písemné připomínky. Členové komise diskutovali především tato témata:
- vzdělávání zdravotnického personálu (kraj jako zřizovatel se snaží působit na nemocnice,
aby se na vzdělávání zdravotnického personálu zaměřily);
- specializace a šíře poskytování zdravotní péče (tendence kraje je, zabezpečit tzv.
superspecializovanou péči, ne však ve všech nemocnicích kraje);
- hospicová péče (existují 2 zatím stále diskutované varianty: 1. kraj bude zřizovatelem o.p.s.,
která bude poskytovat hospicovou péči, provoz této organizace bude zabezpečen
z prostředků kraje; 2. hospicová péče bude poskytována více organizacemi).
M. Vystrčil dále uvedl, že členům komise byl J. Vondráčkem představen model budování
sociální sítě v kraji, která sestává ze sociálních zařízení obhospodařovaných jednak obcemi,
jednak kraji a jednak neziskovými organizacemi. Z důvodu návrhu novely zákona o sociálních
službách dochází k tomu, že díky existenci příspěvku na sociální péči by centralizovaná sociální
péče měla přecházet k domácí péči. Z toho důvodu byly sníženy dotace na provoz v domovech
seniorů.
J. Vondráček doplnil k sociální problematice: MPSV ČR stále ještě neuvolnilo dotace
poskytovatelům sociálních služeb na zabezpečení služeb v roce 2008. Protože kraj tuto situaci
předpokládal, schválilo zastupitelstvo kraje na únorovém zasedání vyplacení 70% záloh
na poskytování sociálních služeb. Kraj apeluje na obce, aby se na dofinancování sociálních
služeb spolupodílely. MPSV ČR by mělo dotace pro poskytovatele sociálních služeb uvolnit
nejpozději v pondělí 3. 3. 2008.
V kraji se podařilo zlepšit podmínky poskytování financí pro domovy seniorů, jejichž zřizovateli
jsou obce. Kraj se snaží vyrovnávat financování mezi všemi organizacemi poskytujícími sociální
péči v kraji bez ohledu na to, zda je jejich zřizovatelem, či nikoliv.
Dopravní komise
M. Vystrčil: Členy pracovní komise byla diskutována tři témata:
- opravy silniční sítě v kraji;
- bezpečnost dopravy;
- základní dopravní obslužnost (kraj se dostává do dlouhodobě neudržitelné situace
zapříčiněné způsobem, kterým stát dofinancovává ztráty z hromadné autobusové a vlakové
přepravy. Současná cena činí 30Kč/1km autobusové dopravy a 82Kč/1km vlakové dopravy,
čemuž systém dofinancování státem neodpovídá. Protože je vlaková doprava vysoce
nákladná, kraj se bude muset v budoucnu více zaměřit z důvodu snahy zachovat šíři
poskytované ZDO a nezvyšování výdajů na dotování autobusové dopravy. V budoucnu by
tato situace mohla vést k omezení vlakových spojů.
Komise pro veřejnou správu
S problematikou veřejné správy je spojen záměr kraje Vysočina, vybudovat v areálu bývalých
kasáren kpt. Jaroše v Jihlavě administrativní centrum, ve kterém budou soustředěny některé
odbory Krajského úřadu kraje Vysočina, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Krajská správa
sociálního zabezpečení, případně další instituce, které by měly zájem se do projektu zapojit.
Tento záměr představila členům Plenární schůze S. Zikmundová. Zatím je projekt ve fázi
vyjednávání, realizace je plánována na rok 2009.
M. Černá pohovořila o průběhu pracovní komise. Členové pracovní komise měli zájem
na projednání témat:
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-

bezpečnost dopravy na silnicích a dálnici a s tím spojená spolupráce kraje Vysočina
se složkami integrovaného záchranného systému kraje;
organizace výběrových řízení veřejných zakázek – Mgr. Jitka Tvrzová (odbor majetkový
krajského úřadu) seznámila členy pracovní komise se způsobem organizace výběrových
řízení. Zájmem kraje je maximální účast firem z Vysočiny na veřejných zakázkách
vyhlašovaných krajem.

Komise pro školství a zaměstnanost
M. Vystrčil vyzdvihl ze závěrů pracovní komise především fakt, že v kraji klesá zájem studentů
o technické obory. Uvedl, že členům pracovní komise byl K. Ubrem představen Dlouhodobý
záměr vzdělávání kraje Vysočina. Dále uvedl, že cílem kraje je zaměřit se na vzdělávání
studentů takovým způsobem, aby měli na trhu práce vysokou cenu a byli konkurenceschopni –
bude blíže projednáno v bodu programu č. 3.
K žádné z pracovních komisí nebyly členy Plenární schůze RHSD vzneseny dotazy ani
připomínky.
Závěr: Kraj Vysočina se zaměří na:
- vzdělávání zdravotnických pracovníků;
- koncentraci vysoce odborných druhů zdravotní péče;
- nastavení způsobu organizace hospicové péče.
3. představení operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Operační program (dále OP) představila členům Plenární schůze A. Zvolánková (odbor
regionálního rozvoje krajského úřadu, oddělení grantových programů) prostřednictvím
PowerPointové prezentace, která informuje o:
- cílech OP (globálním cílem je rozvoj vzdělanosti společnosti, zvýšení uplatnitelnosti
absolventů škol na trhu práce);
- prioritních osách OP (počáteční vzdělávání, terciární vzdělávání výzkum a vývoj, další
vzdělávání, celoživotní vzdělávání);
- typech projektů, které můžou být v rámci OP podpořeny (projekty připravované
na celonárodní úrovni, individuální projekty, globální granty – projekty připravované na úrovni
kraje – vyhlašovatelem je kraj);
- programovém období pro realizaci OP (2007-2013);
- časovém harmonogramu OP;
- zaměření OP;
- finanční alokaci OP (finanční alokace pro kraj Vysočina činí 850 mil. Kč);
- způsobu podávání žádostí (elektronická žádost, formulář benefit, příjemcem žádostí je kraj,
který hodnotí, zda projekt splňuje podmínky, které byly stanoveny MŠMT ČR).
Řídícím orgánem OP je MŠMT ČR, zprostředkujícími orgány jsou kraje.
Projekty jsou financovány 100% (85% z prostředků EU, 15% ze státního rozpočtu ČR).
Jsou připravovány Zásady zastupitelstva kraje pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
na zpracování projektové dokumentace.
V současné době probíhá na MŠMT ČR hodnocení globálních grantů za kraj vysočina,
hodnocení by mělo být ukončeno počátkem dubna 2008, poté budou vyhlášeny výzvy vůči
potenciálním žadatelům.
Kraj Vysočina bude potenciálním žadatelům poskytovat poradenství, z toho důvodu
spolupracuje s Pedagogickým centrem Vysočina.
V. Pavlík se dotázal, zda se kraj bude zabývat problematikou vzdělávání romských studentů.
A. Zvolánková odpověděla, že kraj nenařizuje školám, jak ke vzdělávání romských studentů
přistupovat, toto závisí vždy na individuálním přístupu školy. Vzdělávání studentů národnostních
menšin obecně může působit jisté potíže z důvodu obtížného začlenění se do kolektivu nebo
zvládání českého jazyka, přesto z EU pramení tendence, kterou bychom se měli řídit a to je
integrace národnostních menšin do společnosti.
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M. Vystrčil seznámil přítomné s představou kraje o tom, co by chtěl z OP realizovat. Kraj se
zaměřuje především na tři důležité cíle:
- zlepšení úrovně znalosti anglického jazyka (výuka na školách by měla být zahájena již
v mateřských školách, znalost anglického jazyka je možné podpořit i jinak, například
zařazením anglického programu do rádií vysílajících na Vysočině);
- zlepšení úrovně znalosti informačních technologií;
- hodnocení (evaluace) škol na všech úrovních. Mělo by vést k dobré informovanosti žáků,
škol navzájem a firem jako potenciálních budoucích zaměstnavatelů o úrovni škol. Žáci by
měli být informováni o tom, jak jsou ze školy připraveni pro budoucí život a budoucí povolání.
Je zároveň nutné, aby školy měly informace o tom, na co je třeba se zaměřit, na jaká
povolání je třeba žáky připravovat, aby na Vysočině našli uplatnění.
Kraj bude podporovat školy, které budou projekty tohoto typu realizovat.
M. Vystrčil vyzval přítomné, aby se k tomuto záměru kraje vyjádřili a případně předložili vlastní
návrhy na využití prostředků v rámci OP.
V. Pavlík se dotázal, zda na Vysočině existuje dostatek kvalifikovaných lektorů pro výuku
angličtiny. Dle jeho názoru je nejlepší systém výuky cizího jazyka odposlouchání jazyka od
rodilého mluvčího. M. Vystrčil odpověděl, že dostatek kvalifikovaných lektorů v kraji není, bude
třeba tento problém řešit.
R. Dvořák vyjádřil podporu myšlenky kraje. Uvedl, že je třeba zaměřit se obecně na zvýšení
konkurenceschopnosti kraje. Pohovořil o dvou handicapech, které má EU vůči velkým
ekonomickým velmocím světa. Prvním handicapem je, že EU nemá dodnes stanoven společný
jazyk, který bude v rámci celé EU používán. Druhým je neexistence společných kroků, které by
země EU podnikaly v ekonomice a hospodářství.
R. Dvořák doporučil způsoby, které mohou vést ke zvýšení konkurenceschopnosti kraje. Prvním
způsobem je motivace, druhým nařízení v rámci pravomoci kraje (jako příklad uvedl zavedení
povinné výuky anglického jazyka na školách).
Dle R. Dvořáka je dále nutné, zaměřit se na odvětvové prvky, zaprvé na ty, které chce kraj sám
podpořit, zadruhé na ty, na které podají náměty firmy v kraji.
Na zavedení povinné výuky anglického jazyka na školách reagovala M. Černá, uvedla, že
pravomoci učitelů v ČR jsou vysoké a není možné ze strany kraje jim cokoliv nařizovat, kraj
může vydat pouze doporučení.
K. Ubr dodal, že dle průzkumů a statistik výuka anglického jazyka na školách a zájem o ni stále
roste, naopak zájem o ostatní jazyky klesá.
Č. Svoboda na základě zkušeností z praxe poznamenal, že cestou vedoucí k dobré úrovni
znalosti angličtiny je její skutečné používání v praxi. Dle jeho názoru by bylo řešením např.
zavedení výuky ostatních předmětů v angličtině.
R. Dvořák upozornil dále na problém, že úroveň národního sebevědomí je velmi nízká a je nutné
se na tento problém zaměřit už od školního věku. Doporučil, aby nadaní žáci, kteří vykážou
dobré znalosti, byli upřednostňováni v rámci mezinárodních vztahů a účastnili se například
výměnných programů, při kterých by získali potřebné znalosti, zkušenosti a tím i sebevědomí.
M. Vystrčil poznamenal, že toto je součástí programového návrhu, který se zaměřuje na
konkurenceschopnost.
I. Trojanová vyjádřila také svou podporu myšlenky kraje na rozvíjení konkurenceschopnosti
a doporučila ostatním členům RHSD, kteří se setkávají s lidmi působícími ve školství, aby je
o OP a možnosti využití finančních prostředků v jeho rámci informovali.

Číslo stránky

4

4. diskuse a různé
Č. Svoboda upozornil na to, že je třeba finančně motivovat absolventy pedagogických fakult, aby
měli zájem pracovat ve školství, čímž by se snížil věkový průměr pedagogů.
5. závěr
M. Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

RNDr. Miloš Vystrčil, v. r.
předseda Plenární schůze RHSD kraje Vysočina
zapsala Renata Krupičková, koordinátorka RHSD kraje Vysočina 27. 2. 2008
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