Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje
Vysočina č. 3/2011 konaného dne 7. března 2011

Přítomni:
1. Hromádková Dagmar (předsedkyně)

5. Chroust Zdeněk

2. Hájek Otto

6. Bičík Lukáš

3. Kovanda Bohumil

7. Karas Jan

4. Máca Stanislav

8. Pech Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Fischerová Jana (místopředsedkyně)

3. Kučera Jiří

2. Křivánek Roman

4. Brož Ladislav

Hosté:
1. Kružíková Marie (členka Rady kraje
Vysočina)
2. Joneš Jan (OŽP)

3. Slaninová Jana (OŽP)
4. Zetěk Jozef (Chaloupky o.p.s.)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu;
3. Schválení Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina;
4. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
5. Návrh výroční zprávy;
6. Projednání návrhu opatření k řešení dopadu demografického vývoje do středních škol
zřizovaných krajem;
7. Diskuze a různé;
8. 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. Ten byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu;
3. Schválení Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina;
4. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
5. Projednání návrhu opatření k řešení dopadu demografického vývoje do středních škol
zřizovaných krajem;
6. Návrh výroční zprávy;
7. Diskuze a různé;
8. Závěr.
Takto upravený návrh programu byl 6 hlasy schválen.

3. Schválení Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina
Slaninová Jana okomentovala podkladový materiál. Úkol zpracování koncepce EVVO vyplývá
z § 13 odst. 5 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, kde se uvádí: „Kraje v samostatné působnosti zpracovávají, koordinují
a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty vycházející
ze Státního programu“. Kraj Vysočina je poslední z krajů, který nemá tuto koncepci přijatou.
Vzhledem k problémům s vymezením indikátorů vypovídajících o naplňování strategických cílů
(v současnosti nejsou známy indikátory, které by vhodně hodnotily efektivnost systémů EVVO,
tj. jejich dopad na povědomí obyvatel) a nedostatku prostředků na ověřování formou průzkumů
veřejného mínění, odbor ŽP provedl úpravu návrhu. Koncepce EVVO se prolíná do životního
prostředí a jedná se o preventivní opatření, které má 3 roviny:
1) lidé musí mít dostatek informací
2) informace musí být schopni aplikovat v rodinném, veřejném a firemním životě
3) zapojení občanů do ochrany a účasti na obecných problémech životního prostředí.
Dle upraveného návrhu se na ověřování a vyhodnocování naplňování koncepce podílí pracovní
tým krajského úřadu kraje Vysočina sestavený ze zástupců OŽP, OŠMS, ORR a OLVHZ případně
i dalších odborů a přizvaných externích subjektů. Pracovní tým sestavuje a postupuje podle plánu
aktivit. V něm mj. vymezuje sledované jevy a provedené průzkumy v daném období. Bohumil
Kovanda vznesl dotaz, jaké jsou zkušenosti s Koncepcí v jiných krajích. Jana Slaninová
odpověděla, že mimo Karlovarského kraje a Ústeckého kraje je podpora environmentálního
vzdělávání vyšší. Otto Hájek vznesl dotaz, jak bude probíhat vzdělávání pedagogických
pracovníků, kteří budou dané téma vyučovat. Jozef Zetěk odpověděl, že v koncepci má důležitou
roli koordinátor environmentálního vzdělávání. V současné době probíhají školení
pro koordinátory, kteří budou s učiteli spolupracovat. Následně budou probíhat společná setkání
všech koordinátorů za účelem výměny zkušeností.

Usnesení 12/03/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina a
doporučuje
zastupitelstvu kraje ke schválení.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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4. 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 04. 02. 2011 do 08. 03. 2011:
RK č. 6/2011
• Změny ve školském rejstříku
RK č. 7/2011
• Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování
a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2011
• Anketa Sportovec kraje Vysočina 2010 - jmenování hodnotitelské komise
RK č. 8/2011
• N Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč
• Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie
Velké Meziříčí
RK č. 9/2011
• Úprava harmonogramu projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického
vývoje
• Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok
2009/2010 a kalendářní rok 2010
• Systémové řešení zřizovatelské funkce plaveckých škol
• Vypořádání majetkové účasti kraje v jiných právnických osobách. Změna zřizovací listiny
• Změny ve zřizovacích listinách
Dagmar Hromádková vznesla dotaz na bod z RK č. 9/2011 - Návrh na provedení rozpočtového
opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru
Krajskému fotbalovému svazu Vysočina na zabezpečení projektu. Zda se jedná o projekt
„Bezpečné branky.“ Miroslav Pech odpověděl, že ano. V současné době není známa přesná
cenová kalkulace. Celková alokace projektu je 1,5 mil. Kč. Bohumil Kovanda vznesl dotaz na bod
z RK č. 9/2011 - Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové investiční dotace
Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě na dofinancování investiční výstavby pro MS v biatlonu
2013. Miroslav Pech odpověděl, že na zasedání zastupitelstva kraje dne 22. 3. 2011
bude přítomen ministr školství. Předběžná dohoda zní, že ministerstvo uvolní ze svého rozpočtu
130 mil. Kč a kraj Vysočina ze svého rozpočtu uvolní 50 mil. Kč na dobudování infrastruktury.
Usnesení 13/03/2011/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).
5. Projednání návrhu opatření k řešení dopadu demografického vývoje do středních
škol zřizovaných krajem
Miroslav Pech okomentoval podkladový materiál. Byly zaevidovány oficiální stanoviska z měst,
rady škol, vyjádření od rodičů a široké veřejnosti. Na toto téma proběhly i řady diskuzí. V současné
době probíhá vyhodnocování připomínek. Nejvíce připomínek přišlo k víceletým gymnáziím,
několik k seskupování škol do větších organizačních celků, ale ani jedna připomínka se netýkala
problému klesání kvalita ve školství.
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Během jednání se dostavil člen výboru Jan Karas.

Stanislav Máca řekl, že informovanost rodičů o tom, že studentovi bude umožněno dokončení
studia na víceletém gymnáziu na které byl přijat, je malá. Bylo by dobré veřejnost více o této
problematice informovat. Marie Kružíková sdělila, že veřejnost byla prostřednictvím tisku
dostatečně informována. Miroslav Pech doplnil, že je minimum návrhů, jak by měla být konkrétní
opatření řešena. V období od března do listopadu bude probíhat postupné zpracovávání návrhů
konkrétních opatření, projednání s vedením příslušných středních škol a měst. Po projednání
budou předkládány návrhy konkrétních opatření na jednáních zastupitelstva kraje. Dále pohovořil
o materiálu, který byl dne 8. 3. 2011 projednán na zasedání rady kraje. Rada kraje přijala
usnesení, kterým doporučila zastupitelstvu kraje:
- schválit záměr převést nemovitosti ve Světlé nad Sázavou v majetku kraje a ve správě
České zemědělské akademii v Humpolci, střední školy s výjimkou areálu dílen v ulici
Zámecká ze správy ČZA v Humpolci, střední školy do správy Akademie – Vyšší odborné
školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
nejpozději k 1. 1. 2012
- záměr převést obory Sociální péče a Podnikání z ČZA v Humpolci, střední školy
do Akademie – VOŠ, Gymnázia a Střední školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
nejpozději dnem 1. 9. 2012
Dnešní prostory zámku budou postupně uvolněny a bude ukončena činnost školní jídelny.
Marie Kružíková doplnila, že dojde k rozdělení i učitelů. Jan Karas řekl, že veškeré slučování
by mělo být propojeno i s opuštěním budov. Marie Kružíková podala informaci, že sousední kraje
nebudou navyšovat kapacity víceletých gymnáziích ani počty středních škol Miroslav Pech dodal,
že při výběru víceletého gymnázia hraje velkou roli dobrá infrastruktura. Zdeněk Chroust dodal,
že roli bude také hrát poptávka na trhu.
Členové výboru vyslovili požadavek na projednání materiálu týkajícího se konkrétních návrhů
na sloučení škol na svém zasedání před tím, než bude materiál schválen na zasedání
zastupitelstvu kraje.
Usnesení 14/03/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
nové znění harmonogramu projednávání návrhu opatření k řešení dopadu demografického vývoje
do středních škol zřizovaných krajem a
doporučuje
zastupitelstvu kraje k přijmutí.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Návrh výroční zprávy
Miroslav Pech okomentoval podkladový materiál. Své náměty k materiálu mohou členové výboru
zasílat na e-mailovou adresu: Kamil Ubr (ubr.k@kr-vysocina.cz) nebo Miroslav Pech (pech.m@krvysocina.cz).
Usnesení 15/03/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2009/2010
a kalendářní rok 2010 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje ke schválení.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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7. Diskuze a různé
Zdeněk Chroust vznesl dotaz, zda existuje analýza SCIO testů. Miroslav Pech odpověděl,
že žádná analýza není k dispozici.

Termín zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 4/2011 byl stanoven na pondělí 4. dubna 2011 ve 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

8. 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 10. března 2011.
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