Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje
Vysočina č. 1/2011 konaného dne 6. ledna 2011

Přítomni:
1. Hromádková Dagmar (předsedkyně)

6. Kučera Jiří

2. Kovanda Bohumil

7. Brož Ladislav

3. Máca Stanislav

8. Bičík Lukáš

4. Fischerová Jana (místopředsedkyně) 9. Karas Jan
5. Křivánek Roman

10. Pech Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Hájek Otto

2. Chroust Zdeněk

Hosté:
1. Kružíková Marie (členka Rady kraje
Vysočina)
2. Ubr Kamil (OŠMS)

3. Vlachová Alena (OŠMS)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu;
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Informace o schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 – kapitola Školství, mládeže
a sportu;
5. Diskuse o pravidlech přijímacího řízení na střední školy;
6. Informace o aplikaci pravidel rady kraje na podporu vybraných oborů vzdělávání zakončených
závěrečnou zkouškou na středních školách v kraji Vysočina;
7. Projednávání návrhu opatření k řešení dopadu demografického vývoje do středních škol
zřizovaných krajem;
8. Diskuze 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. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
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2. Schválení programu
Předsedkyně přednesla návrh programu. Takto navržený program byl 9 hlasy schválen.
3. Informace o bodech projednávaných v radě kraje
Miroslav Pech tlumočil informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání),
které proběhly v období od 30. 11. 2010 do 03. 01. 2011:
RK č. 39/2010
• Odvolání ředitelky Domu dětí a mládeže Junior, Tyršova 793, Chotěboř; ředitele Domu
dětí a mládeže Hrádek 694, Třebíč; ředitele Domu dětí a mládeže Masarykovo náměstí
2190, Bystřice nad Pernštejnem; ředitelky Základní umělecké školy Zahradní 622,
Bystřice
• Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina - návrh
na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
RK č. 40/2010
• Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
Usnesení 01/01/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z rady kraje přednesené Miroslavem Pechem.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Informace o schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 – kapitola Školství,
mládeže a sportu
Alena Vlachová sdělila, že návrh rozpočtu, se kterým byli členové seznámeni, byl dne 14. 12. 2010
zastupitelstvem kraje schválen beze změn. Znovu zdůraznila, že nově do rozpočtu přibyly položky
„Volný čas 2011“ s celkovou alokací ve výši 1,5 mil. Kč a položka „Podpora aktivit
handicapovaných sportovců“ s celkovou alokací ve výši 300 tis. Kč. Dagmar Hromádková vznesla
dotaz na „Projekt Bezpečné branky“. Alena Vlachová odpověděla, že na tento projekt je v rozpočtu
na rok 2011 vyčleněna částka ve výši 2 mil. Kč. Miroslav Pech upřesnil, že v současné době
probíhá výběr prototypu branky. Ladislav Brož vznesl dotaz, jakou formou budou finanční
prostředky rozdělovány. Miroslav Pech odpověděl, že finance budou rozdělovány fotbalovým
svazem. Jiří Kučera vznesl dotaz, v jaké fázi je jednání Dětský domov Humpolec. Miroslav Pech
odpověděl, že v rozpočtu je na výplatu určená částka ve výši cca 500 tis. Kč, ale v současné době
stále probíhá soudní jednání. Jana Fischerová vznesla dotaz na situaci v Dětském domově
Senožaty. Miroslav Pech odpověděl, že tato kauza je již uzavřena.
Usnesení 02/01/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 – kapitola Školství, mládeže
a sportu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuse o pravidlech přijímacího řízení na střední školy
Členům výboru byl dodatečně rozdán podkladový materiál. Tento materiál bude znovu předložen
na květnovém – dubnovém zasedání výboru. Marie Kružíková sdělila informace k formě
přijímacího řízení na střední školy. S žádostí o konání přijímacích zkoušek písemnou formou
byli pro letošní rok ředitelé škol včas seznámeni. Lukáš Bičík vznesl dotaz, proč kraj k této formě
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přijímacího řízení přistoupil. Marie Kružíková odpověděla, že tento způsob zvyšuje kvalitu
maturitních oborů a podporu základních škol. Lukáš Bičík řekl, že v současné době je počet
volných míst na školách větší, než je počet studentů a tudíž forma přijímacích zkoušek může být
neefektivní. Marie Kružíková dodala, že na základě informací od ředitelů škol, tato forma
přijímacího řízení zvyšuje prestiž škol. Lukáš Bičík doplnil, že by bylo dobré, aby písemná forma
přijímacího řízení byla celorepubliková, nikoliv jen rozhodnutí určitých krajů. Kamil Ubr informoval,
že doporučení školám o konání přijímacích zkoušek bylo před několika lety běžné.
Teprve až změna systému přijímání ke vzdělávání ve středních školách (systém 3 přihlášek) vedla
tomu, že část středních škol upustila od přijímání na základě přijímací zkoušky. Jediným kritériem
pro hodnocení uchazečů tak často bývají pouze výsledky žáků ze základních škol, které mohou
vést k diskriminaci některých dětí. Nejvhodnějším řešením je plošné testování výstupních
vědomostí žáků z pátých a devátých tříd základních škol. Stanislav Máca řekl, že je dobré,
že konečné rozhodnutí je na ředitelích škol. Marie Kružíková doplnila, že byl předán dopis
ministrovi školství s podnětem na standardizované výstupy ze základních škol. Většina členů se
shodla na formě přijímacího řízení na střední školy.
6. Informace o aplikaci pravidel rady kraje na podporu vybraných oborů vzdělávání
zakončených závěrečnou zkouškou na středních školách v kraji Vysočina
Kamil Ubr okomentoval podkladový materiál, který byl dodatečně členům výboru rozdán. Jedná
se o srovnání oborů, které jsou podpořeny stipendii.
Usnesení 03/01/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o aplikaci pravidel rady kraje na podporu vybraných oborů vzdělávání zakončených
závěrečnou zkouškou na středních školách v kraji Vysočina
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Projednávání návrhu opatření k řešení dopadu demografického vývoje do středních
škol zřizovaných krajem
Členové obdrželi k danému bodu s časovým předstihem podkladový materiál. Marie Kružíková
okomentovala prezentaci k danému bodu. Jedná se o pracovní verzi, která je určená k diskusi.
Na podzim roku 2010 připravil OŠMS studii dopadů demografického vývoje do středních škol
zřizovaných krajem. Studie byla rozeslána k připomínkám ředitelům škol a beze změn projednána
v zastupitelstvu kraje dne 21. září 2010. Studie včetně připomínek ředitelů je zveřejněna na
webových stránkách kraje (Školský portál, Strategické dokumenty kraje, analýzy). Ředitelé
středních škol byli požádáni, aby se studií seznámili zaměstnance do konce roku 2010. Vzhledem
k popsaným očekávaným dopadům demografického vývoje, celkové ekonomické situaci a
signálům o poklesu kvality vzdělávání v ČR (např. studie McKinsey & Company: Klesající výsledky
českého základního a středního školství: fakta a řešení) je připraven tento návrh opatření k řešení
dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem. Kvalita a efektivita jsou tedy
základními principy. Existují mnohá opatření, která mohou ovlivnit kvalitu a efektivitu. Pro tento
návrh byla zvolena taková, která jsou systémová, vzájemně se doplňují a podporují, jsou
perspektivní a umožňují flexibilitu ve vztahu k proměnlivým požadavkům a nárokům v budoucnosti.
Jsou to: skupina podpůrných systémových opatření ke zvyšování kvality, organizační opatření na
podporu úspor a zvýšení kvality řízení středního vzdělávání, dvě plošná opatření v oblasti oborové
nabídky.

Z jednání odešel člen výboru Roman Křivánek.

Podpůrná opatření pro zvýšení kvality vzdělávání:
- Standardizace procesů a monitorování kvality
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- Specializované vzdělávání
- Péče o majetek
- Motivace žáků
- Spolupráce s firmami
Organizační opatření na podporu úspor a efektivity řízení středního vzdělávání:
- V menších městech kraje organizačně seskupit školy pod jednu zastřešující organizaci s jedním
vedením
- Nejmenší školy přičlenit k větším školám
- V bývalých okresních městech vytvořit větší příspěvkové organizace
Opatření na podporu efektivity v oblasti vzdělávací nabídky
- Snížení kapacity víceletých gymnázií
- Změna územního rozložení autopravárenských oborů

Stanislav Máca sdělil, že předložený návrh opatření není přijatelný. Bylo by dobré zhotovit nový
návrh s novými opatření. Jan Karas řekl, že dokument má své pro a proti. Je potřeba,
aby zřizovatel aktivně vstupoval do: využití nemovitostí a technické úrovně škol. Dále dodal,
že termín pro připomínkování je příliš krátký. Ladislav Brož řekl, že je potřeba danou situaci řešit
a nějaké změny budou muset nastat. Zřizovatel by měl vyvíjet větší kompetence a nepřenášet
povinnosti na obce a města. Stanislav Máca řekl, že je potřeba na toto téma diskutovat,
ale předložená opatření jsou nevyhovující. Jan Karas doplnil, že se jedná o velmi závažné téma.
V případě potřeby lze harmonogram projednávání návrhu opatření k řešení dopadu
demografického vývoje do středních škol kraje Vysočina časově upravit.
Usnesení 04/01/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
souhlasí
s postoupením tohoto materiálu k další diskuzi.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (1 proti, 0 se zdrželo).

8. Diskuze a různé
V rámci diskuze členka výboru Jana Fischerová vznesla návrh na změnu termínů jednání, a to na
první pondělí v měsíci. O tomto návrhu proběhne na jednání č. 2/2011 hlasování.

Termín zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 2/2011 byl stanoven čtvrtek 3. února 2011 ve 14:00 hod. v sídle Krajského úřadu kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

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 6. ledna 2011.
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