Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 5/2017 konaného dne 11. května 2017
Přítomni:

1. Maděra Jiří

7. Křivánek Roman

3. Kovanda Bohumil

9. Fabeš Roman

5. Šimečková Eva

11. Pátek Radek

2. Vítková Věra

4. Kobrlová Bohumila (předsedkyně)
6. Švec Pavel

Nepřítomni (omluveni):
1. Máca Stanislav

2. Semorád Zdeněk
Hosté:

1. Králík Ondřej (OŠMS)

8. Ptáček Jaroslav

10. Herbrych Josef (místopředseda)
12. Bičík Lukáš

3. Matula Josef

4. Ubr Kamil (tajemník)

2. Stoklásek Lubomír (Agrostroj Pelhřimov,
a.s.)

Program jednání:

1. Zahájení jednání;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Informace o přijímacím řízení na SŠ;

5. Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem;
6. Diskuze a různé;
7. Závěr.

1. Zahájení jednání
Bohumila Kobrlová, 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.
2. Schválení programu a zápisu
Předsedkyně přednesla návrh programu jednání. Bod č. 4 „Informace o přijímacím řízení na SŠ“
bude přesunut na příští zasedání výboru. Takto upravený návrh programu jednání byl 10 hlasy
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.

3. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Bohumila Kobrlová informovala členy výboru o nepřítomnosti tajemníka výboru a požádala členy o
podněty k materiálům odboru školství, mládeže a sportu projednávaných na zasedání Rady Kraje
Vysočina č. 13/2017, 14/2017, 15/2017, 16/2017 konaných v období od 11. 4. 2017 do 2. 5. 2017.
Podrobnější informace o projednávaných materiálech lze získat na:

http://www.kr-vysocina.cz/2017/ds-303558/p1=86249
Jiří Maděra vznesl dotaz na bod ze ZK č. 3/2017 „Projektový záměr střední školy pro výzvu IROP
určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání“ - Odbor regionálního rozvoje:
Vzhledem k tomu, že v předkládaném materiálu není nikde hodnoceno, pro kolik žáků je dané
zařízení budováno, nelze zhodnotit efektivitu předkládaného projektového záměru. Záměr je
financovatelný z IROP. Je zarážející, že projekt byl školou podán bez vědomí a příslušných
stanovisek kraje. Kamil Ubr doplnil do zápisu, že projekt byl jeden z mnoha projektů, které školy
připravovaly. Tedy o tom, že škola projekt připravuje, OŠMS věděl. Projekt má vazbu na jiný
krajský projekt, který byl připravován pro druhou výzvu IROP. Ta byla ohrožena (později zrušena)
a ředitel se proto na poslední chvíli rozhodl svůj školní projekt do první výzvy předložit. O tom
však již OŠMS neinformoval. Ředitel tím porušil ustanovení pravidel rady kraje, což je standardně
zohledňováno při stanovení výše odměny. OŠMS samozřejmě počet žáků školy zná, avšak
v případě technických oborů není pouhé přepočítání nákladů na žáka dostačující kritérium. Je
potřebné také zohlednit skutečnost, že modernizace zastaralého vybavení v rozsahu potřebném
pro výuky základních dovedností je nezbytná, pokud si mají žáci příslušný obor zvolit a pokud
mají být připraveni pro praktický výcvik ve firmách ve vyšších ročnících studia. ORR si tyto
informace ani počet žáků nezjistil a pouze sdělil své stanovisko.
4. Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Ondřej Králík okomentoval podkladový materiál. Jedná se o HV z hlavní činnosti. Na záporném HV
u některých p.o. v oblasti školství se podílela tužší zima. Tento záporný HV byl vykompenzován
větším ziskem v doplňkové činnosti. Tudíž žádné zařízení nevykázalo ztrátu. Na základě interního
pokynu OŠMS, lze zisk z hlavní činnosti přesunout do fondu odměn, a to až do výše 20 %. Zisk
z doplňkové činnosti lze do fondu odměn přesunout až do výše 50 %. Bohumil Kovanda vznesl
dotaz na doplňkovou činnost u PPP Jihlava. Ondřej Králík odpověděl, že PPP Jihlava nemá
žádnou doplňkovou činnosti. Od 1. 1. 2017 proběhlo sloučení všech pedagogických poraden
v Kraji Vysočina. Jiří Maděra vznesl podnět, aby poradny začaly centrálně jednat s MŠMT a
CERMATem v rozdílnosti názorů na kompenzační pomůcky, prodlužování termínů přijímacího
řízení.
Usnesení 16/05/2017/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 zdržel).

5. Diskuze a různé
Lubomír Stoklásek podal informace o firmě Agrostroj Pelhřimov, a.s.. Půlka výroby je zemědělská,
kdy se dělají stroje pro významné světové odběratele jako John Deere, Fendt, Claas, Krone či
Kverneland, a druhá půlka strojírenská, tedy například díly pro finišery firmy Vögele,
vysokozdvižné vozíky Jungheinrich a BT. Agrostroj je největším univerzálním kooperantem
v Evropě a největším výrobcem zemědělských strojů v Česku. Vyváží pro 22 hlavních odběratelů
ve všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Výrobní program tvoří vlastní finální stroje,
nástrojařská výroba a kooperace pro významné nadnárodní společnosti v oboru zemědělské
techniky, výrobce nákladních automobilů, stavebních strojů a vysokozdvižných vozíků. Firma
disponuje vlastní svářečskou školou. Dodávky montážních celků v rámci kooperací tvoří 70 %
objemu výroby. Obrat za rok 2016 byl ve výši 6,7 mld. Kč. V současné době je zaměstnáno 2 300
zaměstnanců. Firma spolupracuje s pěti středními a vysokými školami. Cílem je systém, kdy
studenti jsou už přímo zaměstnanci podniku, kde získávají zkušenosti a návyky. Hlavním
partnerem je místní střední průmyslová škola a střední odborné učiliště (SPŠ-SOU), spolupráce
s ní je letitá a velmi dobrá. Agrostroj pro své zaměstnance staví nové bydlení v lokalitě Polní Dvůr.
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 1. června 2017 od 14:30 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
Číslo jednací: KUJI
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6. Závěr
Bohumila Kobrlová, předsedkyně VVVZ, poděkovala všem přítomným a ukončila jednání.

Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 16. května 2017.
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