Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 6/2011 konaného dne 6. června 2011
Přítomni:
1. Hromádková Dagmar (předsedkyně)

7. Kučera Jiří

2. Hájek Otto

8. Brož Ladislav

3. Kovanda Bohumil

9. Bičík Lukáš

4. Máca Stanislav

10. Karas Jan

5. Fischerová Jana (místopředsedkyně)

11. Pech Miroslav (tajemník)

6. Křivánek Roman
Omluveni:
1. Chroust Zdeněk
Hosté:
1. Ubr Kamil (OŠMS)

2. Vlachová Alena (OŠMS)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu;
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Projednání Pravidel pro přijímací řízení v roce 2012;
5. Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem;
6. Projednání návrhu opatření;
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.
2. Schválení programu
Předsedkyně přednesla návrh programu. Ten byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu;
3. Projednání Pravidel pro přijímací řízení v roce 2012;
4. Projednání návrhu opatření;
5. Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem;
6. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
7. Diskuze a různé;
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8. Závěr.
Takto upravený návrh programu byl 9 hlasy schválen.
3. Projednání Pravidel pro přijímací řízení v roce 2012
Členové výboru dodatečně obdrželi podkladový materiál. Kamil Ubr sdělil, že v Pravidlech pro
přijímací řízení do středních škol v roce 2012 došlo ke dvou změnám:
Čl. II., bod č. 5 Pravidel– Za objektivnost kritérií pro přijímání žáků a žákyň odpovídá
ředitel/ředitelka školy. Vzhledem k nestandardizovanému systému klasifikace v základních školách
doporučuje OŠMS, aby u maturitních oborů denního studia skupin M a K a denního nástavbového
studia byl pro přijetí převažujícím kritériem s nejméně poloviční váhou výsledek přijímací zkoušky,
a to bez ohledu na klasifikaci ze základní školy.
Čl. II, bod č. 6 Pravidel – Pokud počet přihlášených žáků nebo žákyň do prvního kola učebního
oboru bude nižší než 8 nebo pokud počet přihlášených žáků nebo žákyň do prvního kola studijního
oboru (včetně nástavbového) bude nižší než 40, projedná ředitel nebo ředitelka střední školy
zřizované krajem před rozhodnutím o přijetí další postup s OŠMS. (Vychází z opatření k úkolu C1
DZKV).
Miroslav Pech doplnil, že v novelách školského zákona se již nepočítá při přijímání ke vzdělávání
na středních školách se zápisovými lístky a s možností podat tři přihlášky. Otto Hájek vznesl dotaz,
zda kraj může ovlivnit, aby ve školách byly konány přijímací zkoušky. Miroslav Pech odpověděl, že
tato kompetence je v rukou ředitelů škol, ale přesto kraj Vysočina dlouhodobě usiluje o konání
přijímacích zkoušek. Lukáš Bičík vznesl dotaz, zda se do plánuje konání celostátních přijímacích
zkoušek. Kamil Ubr odpověděl, že ministr školství má v plánu od roku 2013 standardizované
výstupy ze základních škol.
Během jednání se dostavil člen výboru Roman Křivánek.
Lukáš Bičík vznesl dotaz na Čl. II., bod č. 9 Pravidel – „V rámci informace o přijímacím řízení
doporučuje OŠMS středním školám zřizovaným krajem upozornit zájemce, že obor nebude
otevřen, pokud počet přihlášených zájemců po prvním kole bude nízký“. Zda i na základě žádostí
rodičů obor nebude otevřen. Kamil Ubr odpověděl, že ředitel školy daný obor nemusí otevřít, ale
musí zájemce na tuto skutečnost předem upozornit.
Usnesení 24/06/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
pravidla pro přijímací řízení do středních škol v roce 2012.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Projednání návrhu opatření
Miroslav Pech okomentoval prezentaci týkající se situace ve středním školství a návrhy řešení:
Bystřice nad Pernštejnem - v případě shody s městem realizovat sloučení škol: Gymnázium
a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
Havlíčkův Brod – v případě shody s městem sloučit školy: Gymnázium a Střední zdravotnická
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Humpolec – školy Gymnázium a Česká zemědělské akademie v Humpolci nyní ponechat
samostatné; vyčíslit náklady na opravu školního statku a případné dobudování dílen pro obor
Opravář zemědělských strojů
Chotěboř - v případě shody s městem realizovat sloučení škol: Obchodní akademie Chotěboř
a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
Jihlava - v případě shody s městem realizovat sloučení škol: Obchodní akademie, Střední
zdravotnická škola Jihlava a Střední škola obchodu a služeb. Dále v případě shody s městem
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realizovat sloučení škol: Střední průmyslová škola Jihlava a Střední škola technická Jihlava. Dále
realizovat sloučení škol: Střední škola stavební Jihlava a Domov mládeže Jihlava
Kamenice nad Lipou - v případě shody s městem realizovat sloučení škol: Střední průmyslová
škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Ledeč nad Sázavou – ponechat stávající stav
Moravské Budějovice - v případě shody s městem sloučit školy: Střední škola řemesel a služeb
Moravské Budějovice a Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice
Nové Město na Moravě - ponechat stávající stav
Pacov – jednání s městem o převzetí
Pelhřimov – v případě shody s městem sloučit školy: Gymnázium Pelhřimov a Obchodní
akademie Pelhřimov a dále Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
a Střední škola Kamenice nad Lipou
Světlá nad Sázavou – zachování stávajícího stavu
Telč – zachování stávajícího stavu
Třebíč – V případě shody s městem realizovat sloučení škol: Střední průmyslová škola Třebíč
a Střední škola řemesel Třebíč
Třešť – zachování stávajícího stavu
Velké Meziříčí – v případě shody s městem realizovat sloučení škol: Hotelová škola Světlá
a Obchodní akademie a Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou – v případě shody s městem realizovat sloučení škol: Střední průmyslová
škola Žďár nad Sázavou a Střední škola technická Žďár nad Sázavou
Kamil Ubr okomentoval podkladový materiál „Opatření ke zvýšení kvality vzdělávání a ekonomické
efektivity středního školství v období demografického poklesu. K zásadní změně došlo u „Opatření
v uspořádání sítě škol a jejím řízením“. Jedná se o zdůraznění rizik. Materiál bude předložen
na zasedání zastupitelstva kraje. Jan Karas dodal, že slučování škol musí přinést úspory
v provozních nákladech. Aby byla reakce veřejnosti kladná, je zapotřební při slučování škol uvolnit
i budovy. Dále je zapotřební slučovat školy, kde jsou si obory příbuzné. Jiří Kučera řekl, že návrhy
na sloučení jsou dobré, ale v současné době jsou politicky neprůchodné.
Usnesení 25/06/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
projednání návrhu opatření.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Alena Vlachová okomentovala podkladový materiál. V hlavní činnosti organizací vznikl zisk
převážně úsporou plánovaných provozních nákladů, z příjmů za školné, za pronájmy tělocvičen,
také tím, že nebyly realizovány některé plánované opravy a údržby (prostředky na tyto
nerealizované akce přidělují organizace do rezervního fondu a budou použity v roce 2012) a dále
zvýšenými tržbami za poskytované služby (zejména stravování a ubytování) a za produktivní práci
žáků. Hlavní podíl na zisku doplňkové činnosti mají tyto aktivity: pronájmy učeben a nemovitostí,
ubytovací služby, kopírovací služby, stravování pro cizí strávníky, odborné kurzy a školení,
hostinská činnost, provozování autoškoly, rekvalifikační kurzy, zemědělské práce, opravy strojů a
zemědělská výroba školního statku.
Hospodářské výsledky u Junior DDM Chotěboř a DDM Hrádek Třebíč (zisk) a neuhrazená ztráta
minulých let u DDM Bystřice nad Pernštejnem nejsou řešeny, protože organizace byly k 1. 1. 2011
zrušeny a hospodářské výsledky byly převedeny na nové zřizovatele.
Usnesení 26/06/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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6. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Miroslav Pech tlumočil informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání),
které proběhly v období od 03. 05. 2011 do 06. 06. 2011:
RK č. 16/2011
• Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace
organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle
schválených pravidel rady kraje
• Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
RK č. 17/2011
• Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu financování Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok
2011
• Hry V. zimní olympiády pro děti a mládež ČR - účast kraje Vysočina
RK č. 18/2011
• Vzdání se funkce ředitele Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
• Projektové záměry příspěvkové organizace Vysočina Education
RK č. 19/2011
• Změna zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384. Delegace zástupce kraje
na valných hromadách dvou obchodních společností
• Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
Usnesení 27/06/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z rady kraje přednesené Miroslavem Pechem.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze a různé
Dagmar Hromádková informovala, že říjnové zasedání výboru bude výjezdní do firmy
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Termín zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 7/2011 byl stanoven na pondělí 5. září 2011 v 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

7. 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. června 2011.
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