Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 9/2011 konaného dne 7. listopadu 2011
Přítomni:
1. Hromádková Dagmar (předsedkyně)

6. Kučera Jiří

2. Hájek Otto

7. Brož Ladislav

3. Máca Stanislav

8. Bičík Lukáš

4. Fischerová Jana (místopředsedkyně)

9. Karas Jan

5. Křivánek Roman

10. Pech Miroslav (tajemník)

Omluveni:
1. Kovanda Bohumil

2. Chroust Zdeněk

Hosté:
1. Kružíková Marie (členka Rady Kraje 2. Ubr Kamil (OŠMS)
Vysočina)
Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu;
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Záměry grantových programů z Fondu Vysočiny na rok 2012;
5. Změny ve školském rejstříku;
6. Diskuze a různé;
7. 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. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Záměry grantových programů z Fondu Vysočiny na rok 2012;
5. Změny ve školském rejstříku;
6. Dotace na podporu účasti na MČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách;
7. Diskuze a různé;
8. Závěr.
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Takto upravený návrh programu byl 7 hlasy schválen.
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Během jednání se dostavil člen výboru Otto Hájek.
Miroslav Pech tlumočil informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání),
které proběhly v období od 04. 10. 2011 do 7. 11. 2011:
RK č. 32/2011
 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních
volnočasových aktivit pro děti a mládež
 Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina na poskytování dotací na dofinancování
evropských vzdělávacích projektů
RK č. 33/2011
 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová
dotace na rozvojový program na rok 2011 Podpora organizace a ukončování středního
vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
 Dar Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického
a Vysočina
RK č. 34/2011
 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt
EDU.ECO.NET (EDU.REGION)
 Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace
v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem
gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011
 Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota
a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 23. 9. 2011
RK č. 35/2011
 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová
dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických
pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci
RK č. 36/2011
 Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
za odvětví školství na rok 2011
 Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele
(ředitelky) Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké
 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - záloha
na realizaci projektů v rámci Programu celoživotního učení pro Partnerství Comenius Regio
Během jednání se dostavil člen výboru Jan Karas.
Jana Fischerová vznesla dotaz k bodu z RK č. 34 – Návrh na provedení rozpočtového opatření
na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt EDU.ECO.NET (EDU.REGION). Roman Křivánek
odpověděl, že se jedná o projekt, který řeší podporu mezinárodního projektu zaměřeného
na posílení informovanosti o hospodářském a pracovním prostředím na obou stranách hranice
(Rakousko a Česko) ve školách. Vedoucím partnerem Projektu je dolnorakouská vzdělávací
organizace NÖ Landesakademie. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-13. Vysočina Education obdržela informaci
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o schválení Projektu a požádala o podporu formou bezúročné půjčky z rozpočtu kraje
na předfinancování aktivit Projektu.
Usnesení 37/09/2011/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. Záměry grantových programů z Fondu Vysočiny na rok 2012
Miroslav Pech okomentoval podkladový materiál. Jedná se o návrh grantových programů,
které OŠMS navrhuje zařadit do Fondu Vysočiny pro rok 2012.
GP Sportoviště 2011 - GP určený na výstavbu a údržbu zařízení pro sportovní a tělovýchovné
aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu. Navržená alokace
činní 3 mil. Kč.
GP Jednorázové akce 2012 - GP je zaměřen na jednorázové akce v obcích kraje s účastí dětí
a mládeže. Navržená alokace činní 3 mil. Kč.
GP Sportujeme 2012 - GP je zaměřen na celoroční dlouhodobou činnost s dětmi a mládeží
v oblasti sportu. Navržená alokace činní 2 mil. Kč.
Usnesení 38/09/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o návrhu grantových programů z Fondu Vysočiny na rok 2012.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Změny ve školském rejstříku
Kamil Ubr okomentoval podkladový materiál:
Střední škola Kamenice nad Lipou – OŠMS souhlasí s otevřením nového oboru Ošetřovatel
Soukromý dětský domov, s.r.o. – změna kapacity z 30 na 48 lůžek. Vzhledem k záměrům MPSV
a MŠMT na zásadní změny v zajištění péče o děti vyrůstající mimo biologickou rodinu doporučuje
OŠMS ministerstvu školství při rozhodování o nové kapacitě dětského domova pečlivě uvážit
následující skutečnosti:
- v koncepčních záměrech již pro nejbližší roky se počítá s výrazným omezením počtu lůžek
a využití části kapacit pro poradenství pěstounům, což vyžaduje zcela odlišné prostorové zázemí;
konkrétní dopady do sítě však dosud nejsou známy a nelze tedy posoudit účelnost zvýšení počtu
lůžek;
- MŠMT připravuje zásadní změnu ve financování regionálního školství, a to už od roku 2013;
konkrétní dopady do financování sektoru školských služeb, včetně dětských domovů, však dosud
nejsou známy a nelze tedy posoudit vliv na financování regionálního školství;
- v okrese Třebíč je již dnes nadprůměrné soustředění dětských domovů – celkem 5 s celkovou
kapacitou 117;
- oproti uplynulým letům, kdy byly kapacity dětských domovů nedostatečné, upozorňují ředitelé
dětských domovů, že se začínají objevovat volná místa; konkrétně dle statistických výkazů
z podzimu 2010 byla kapacita dětských domovů v okrese Třebíč 117 a počet klientů 105. V celém
kraji pak byla kapacita 269, počet klientů 243. Z uvedených důvodů OŠMS změnu nedoporučuje.
Biskupské gymnázium – nové školské zařízení „Školní klub“. V souladu s opatřením
v Dlouhodobém záměru vzdělávání (nezvyšovat mimo jiné kapacity školních klubů) OŠMS
postupuje vůči všem zřizovatelům stejně a nedoporučuje navýšení kapacit školních klubů ani v
jiných případech základních škol či nižších ročníků víceletých gymnázií.
Gymnázium Havlíčkův Brod – změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech
od 1. 9. 2013 - 79-41-K/41 Gymnázium (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní)
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z 126 na 260 a 79-41-K/81 Gymnázium (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní) z 474
na 340.
Základní škola Havlíčkův Brod – žádost o zřízení praktické školy (dojde k navýšení kapacity celé
budovy). Žádost bude po doplnění řešena na některém z dalších jednání.
Gymnázium Jihlava - změna nejvyššího povoleného počtu žáků oboru. Jedná se o navýšení
nejvyššího povoleného počtu žáků u osmiletého gymnázia pro školní rok 2012/2013. V příštím
školním roce dojde k situaci, že v oboru 79-41-K/81 Gymnázium bude o jednu třídu více,
než je kapacita. Stane se tak proto, že v souvislosti se zavedením nového vzdělávacího programu
škola po dohodě s žáky a rodiči změnila kód studijního boru z "801" na "81"dříve, než by třídy
dokončily osmiletý cyklus (dobíhající obory). Jedná se o přechodné zvýšení na dobu jednoho roku
a neznamená zvýšení počtu tříd osmiletého studia.
Usnesení 39/09/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
souhlasí
se změnami ve školském rejstříku.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Dotace na podporu účasti na MČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
Miroslav Pech okomentoval podkladový materiál. Rada kraje schválila dne 8. 2. 2011
Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy
a světa ve sportovních disciplínách. Na základě těchto pravidel OŠMS v letošním roce obdržel
63 žádostí o podporu v celkovém objemu 1 142 915 Kč. Z tohoto počtu bylo podpořeno celkem
30 žádostí ve výši 508 156 Kč a 2 byly zamítnuty z důvodu nesouladu s pravidly.
Dalších 30 žádostí o celkové výši 582 519 Kč bylo zamítnuto z důvodu nedostatku alokovaných
finančních prostředků a jedna žádost ve výši 4 700 Kč nebyla dosud projednána. Na základě
požadavku Zastupitelstva Kraje Vysočina byl připraven materiál k projednání v Radě Kraje
Vysočina s návrhem na posílení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní
tělovýchovná činnost o částku 512 043 Kč (+ 4 700 Kč neprojednaná žádost – celkem
516 743 Kč), která by zajistila financování všech žádostí, která splňují Pravidla Rady kraje
Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních
disciplínách. U jednotlivců i kolektivů může dotace činit zároveň maximálně 50% z celkových
prokázaných uznatelných nákladů. Dagmar Hromádková vyslovila souhlas variantou:
„Podpora účasti na MS a ME + snížení podpory na 40 % celkových nákladů: Výhoda řešení: dojde
k velké úspoře finančních prostředků (cca 400 000 Kč) a zároveň budou podpořeni nejúspěšnější
sportovci Kraje Vysočina při reprezentaci na mezinárodních soutěžích.“ Dále vznesla dotaz,
zda v případě účasti na MS a ME platí náklady klub. Miroslav Pech odpověděl, že záleží
na klubech a na výši jejich rozpočtů.
Během jednání odešel člen výboru Roman Křivánek.
Ladislav Brož vyslovil podnět, zda je možné vytvořit tabulku sportů, které by kraj podporoval.
Miroslav Pech odpověděl, že neexistuje klíč pro vytvoření tabulky podporovaných sportů.
Jan Karas vyslovil souhlas s variantou: „Podpora dětí a mládeže + snížení podpory na 40 %
celkových nákladů: Výhoda řešení: dojde k velké úspoře finančních prostředků (cca 400 000 Kč).
Nevýhoda řešení: dojde k minimálnímu snížení počtu žádostí a zároveň dojde k omezení podpory
dospělých sportujících (dospělí sportovci nemají žádnou jinou možnost podpory z Kraje Vysočina).
Úspora za rok 2011 by byla cca 100 000 Kč.“ S tím, že bude doplněno „Podpora dětí, mládeže
a studentů. Každý sport má jiné požadavky na vybavení. Otto Hájek vyslovil podnět poměrně
rozdělit částky mezi dospělé a děti a stanovit procentuální spoluúčast.
Během jednání odešel člen výboru Lukáš Bičík.
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Přítomní členové vyslovili podnět k navýšení částky na kapitole Školství, mládeže a sportu,
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost v rozpočtu kraje pro rok 2012.
Případné náměty je možno zasílat na e-mail tajemníka výboru: pech.m@kr-vysocina.cz
a to nejpozději do 18. listopadu.
Usnesení 40/09/2011/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o dotacích na podporu účasti na MČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách a
doporučuje
navýšení částky pro rok 2012 a
doporučuje
úpravu Pravidel Rady Kraje pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa
ve sportovních disciplínách.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Diskuze a různé
Kamil Ubr přítomným členům výboru rozdal materiál „Porovnání škol v roce 2010/2011. Během
jednoho roku došlo ve středních školách zřizovaných krajem k poklesu počtu žáků o 5 %. Materiál
bude diskutován na příštím jednání.
Termín zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 10/2011 byl stanoven na pondělí 19. prosince 2011 od 09:00 hod. v sídle firmy
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
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 9. listopadu 2011.
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