Zápis z distančního jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 2/2021 konaného dne 4. března 2021
Přítomni:
1. Jana Fialová (P)

8. Miroslav Kabelka

2. Petr Vaněk

9. Vít Feldbabel (místopředseda)

3. Bohumila Kobrlová

10. Radek Pátek

4. Eva Šimečková

11. Lukáš Bičík

5. Jaroslava Šmídková

12. Karolína Kostečková

6. Marta Kozdas

13. Vladimír Prošek

7. Ota Benc

14. Kamil Ubr (tajemník)

Hosté:
1. Jan Břížďala (člen Rady Kraje Vysočina)

4. Roman Křivánek (Vysočina Education)

2. Alena Vlachová (OŠMS)

5. Petr Fous (OS KOVO)

3. Jana Hadravová (OŠMS)
Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Informace o rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání pro rok 2021;
5. Informace o Výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy Kraje Vysočina;
6. Diskuze a různé;
7. Závěr.
1. Zahájení jednání
Jana Fialová, 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 výbor usnášeníschopný.
2. Schválení programu a zápisu
Předsedkyně přednesla návrh programu jednání, který byl 13 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 13 hlasy schválen.
Informovala, že Jana Zdvihalová, která byla ve funkci stálého hosta, se z pracovních důvodů
nemůže zúčastňovat zasedání výboru. Proto byl navržen nový stálý host, a to pan Petr Fous z OZ
OS KOVO. Členové výboru hlasovali o účasti nového stálého hosta na zasedáních VVVZ.
Usnesení 03/02/2021/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
souhlasí
s výměnou stálého hosta Jany Zdvihalové za Petra Fouse na zasedáních Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Členové výboru obdrželi s předstihem informace o materiálech odboru školství, mládeže a sportu
projednávaných na zasedáních Rady Kraje Vysočina č. 5/2021 – 07/2021, v období 16. 02. - 2. 3.
2021. Podrobnější informace o projednávaných materiálech lze získat zde: https://www.krvysocina.cz/podklady-pro-jednani-rady/ms-24797/p1=24797.

Bohumila Kobrlová vznesla dotaz na bod z RK č. 5/2021, a to:
Porušení rozpočtové kázně - Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod.
Kamil Ubr odpověděl, že se jedná o nákup knih v roce 2019 v celkové hodnotě 47 tis. Kč, kdy na
tento nákup byly použity prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb v rozporu s vyhláškou,
která upravuje podmínky použití fondu. Materiál řeší uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně
do rozpočtu kraje a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu, kterou škola podala.
Dále na bod z RK č. 7/2021, a to:
Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu. Kamil Ubr odpověděl, že se
jedná o poskytnutí dotace na celoroční činnost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s. v roce
2021 ve výši 360 000 Kč. Tato částka zahrnuje podporu celoroční činnosti organizace Rada dětí a
mládeže kraje Vysočina, z. s., realizaci akce Regionální velká výměna zkušeností, zajištění
mediálních kampaní na podporu pravidelné zájmové činnosti a letních táborů a podporu projektů
neformálních skupin Mládež kraji. Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s. každoročně poskytuje
poradenskou činnost organizacím pracujícím s dětmi a mládeží.
Vít Feldbabel vznesl dotaz na bod z RK č. 7/2021, a to:
Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP –
vědeckotechnický tábor. Kamil Ubr odpověděl, že se jedná o žádost organizace Rada dětí a
mládeže kraje Vysočina o dotaci ve výši 50 tis. Kč na pořádání vědeckotechnického tábora TCAMP. Úkolem této akce je vyhledávat a rozvíjet talentované děti, žáky a studenty. Vytvářet a
využívat specifické programy, soutěže, přehlídky, podporovat setkávání talentovaných žáků v kraji.
Vít Feldbabel vznesl dotaz na propagaci této akce. Kamil Ubr odpověděl, že akce je zveřejněna na
stránkách Národního pedagogického institutu a RDMKV. Jana Fialová doplnila, že RDMKV tuto
nabídku zasílá i na základní školy. Jsou kladné ohlasy od samotných rodičů dětí. Jan Břížďala
vznesl podnět, aby bylo překontrolováno, zda notifikace je zasílána jak ředitelům základních škol,
tak i ředitelům nižších ročníků víceletých gymnázií. Jana Hadravová tuto informaci prověří. Jana
Hadravová doplnila, že na základě informací od RDMKV je tato nabídka také zveřejňována i na
Facebook stránkách RDMKV.
Usnesení 04/02/2021/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o bodech projednaných v radě kraje.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání pro rok 2021
Alena Vlachová okomentovala podkladový materiál, který byl členům výboru zaslán.
Školy a školská zařízení zřizované obcemi a krajem jsou financovány ze dvou zdrojů, a to: stát
hradí tzv. přímé výdaje na vzdělávání prostřednictvím účelových dotací krajům a zřizovatel (obec,
kraj) hradí provozní a investiční výdaje ze svých daňových příjmů. Finanční prostředky nad rozsah
finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu hradí školy a školská zařízení z dalších
finančních zdrojů, zejména z vlastních příjmů, z prostředků zřizovatele, popřípadě jiných osob.
Nárok na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu mají školy a školská zařízení,
které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení, a to v rozsahu tohoto zápisu. Rozpis
přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na jednotlivé kraje probíhá normativně nákladovým
systémem.
Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů je k dispozici na: https://www.kr-vysocina.cz/2021/ds304718/p1=111610.
Termín pro předložení návrhů rozpisu rozpočtů přímých výdajů právnických osob obecními úřady
krajskému úřadu včetně sumářů je do 9. 3. 2021, termín předložení finančních rozvah, jejich
porovnání s rozpisy přímých výdajů a návrhů na odstranění disproporcí včetně dalších požadavků
na úpravu rozpočtu příslušnému správnímu úřadu je do 16. 3. 2021, termín pro projednání
konkrétních opatření a postupu odstranění disproporcí je do 24. 3. 2021.
Marta Kozdas vznesla dotaz, zda se v rozpočtu projeví změna v poskytování pedagogických
intervencí. Alena Vlachová odpověděla, že se tato změna již v rozpočtu měla projevit. Jedná se o
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částky, které školy mají zapracované v částce stanovené z MŠMT v nadtarifních složkách
(normativ na nenárokové složky).
Usnesení 05/02/2021/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání pro rok 2021.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o Výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy Kraje
Vysočina
Jana Hadravová okomentovala podkladový materiál, který byl členům výboru zaslán.
Výroční zpráva se skládá z:
 Hodnocení stavu jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy bez ohledu na zřizovatele škol;
 Ekonomická část;
 Hodnocení naplňování dlouhodobého záměru v kraji, jeho cílů a opatření v uplynulém
období, včetně hodnocení souladu s dlouhodobým záměrem ČR.
Předškolní vzdělávání
Ve školním roce 2020/2021 je v mateřských školách 17 527 dětí, což je o 438 dětí méně než
v předešlém školním roce. Z celkového počtu 829 tříd se v 19 třídách učí podle upraveného
vzdělávacího programu, tyto třídy navštěvuje 209 dětí.
Základní vzdělávání
Povinnou školní docházku ve školním roce 2020/2021 plní v ZŠ a ZŠS 45 375 žáků. Dalších 1 880
žáků plní povinnou školní docházku v nižších ročnících víceletých gymnázií, což je přibližně stejný
počet jako loni.
Střední vzdělávání
Od školního roku 2018/2019 dochází k nárůstu počtu žáků, kteří studují na SŠ, čímž byl přerušen
dlouhodobě klesající trend. Celkový počet žáků navštěvujících SŠ je v letošním roce 20 307, tj. o
543 žáků více než v roce loňském a o 623 více než v roce předloňském.
Ústavní a ochranná výchova
Na území Kraje Vysočina je celkem 9 dětských domovů, v nichž je umístěno 229 dětí (o 3 % méně
než v loňském roce).
Umělecké a zájmové vzdělávání
Na ZUŠ probíhala výuka ve čtyřech hlavních oborech, z nichž největší počet žáků se každoročně (i
letos) vzdělává v oboru hudebním – v letošním roce to bylo 7 238 žáků z celkového počtu 11 501.
Průměrně se na jedné základní umělecké škole vzdělává 479 žáků.
Výroční zpráva bude projednáno na zasedání zastupitelstva kraje a následně odeslána do 31. 3.
2021 na MŠMT.
Jaroslava Šmídková vznesla dotaz na zpětnou vazbu od rodičů se spokojeností ve školách. Jana
Hadravová odpověděla, že kraj nemá zpětnou vazbu od žáků ani rodičů škol, jsou pouze
informace o tom, kolik škol (příp. které) provádí evaluaci vzdělávání a hodnocení kvality služeb
prostřednictvím dotazníkového šetření mezi žáky a rodiči a kolik škol (příp. které) realizuje
monitorování klimatu školy. Tyto informace jsou sbírány jednou za dva roky a sleduje se jejich
vývoj v čase. Ve školním roce 18/19 realizovalo dotazníkové šetření mezi svými žáky 77 % SŠ a
59 % ZŠ v kraji, dotazníkové šetření mezi rodiči 55 % SŠ a 59 % ZŠ v kraji a školní klima bylo
monitorováno na 41 % SŠ a 27 % ZŠ v kraji. V případě zájmu je možné doložit data od školního
roku 08/09. Jaroslava Šmídková pohovořila o praxi ve Středočeském kraji, kde již probíhá
dotazníkové šetření mezi rodiči. Kamil Ubr odpověděl, že ředitelé krajských škol mají za úkol, aby
se ptali žáků na hodnocení školy a hodnocení jednotlivých učitelů. Některé základní školy používají
nástroje k hodnocení školy.
Vít Feldbabel vznesl dotaz na nárůst neúspěchu u závěrečných zkoušek, konkrétně u jakých oborů
a na naplněnost dětských domovů. Kamil Ubr odpověděl, že průměrná naplněnost v kraji se
pohybuje kolem 88 %. Jana Hadravová doplnila, že z realizovaného dotazníkového šetření k
výroční zprávě nelze zjistit, u jakých oborů byl patrný nejvyšší nárůst neúspěchu u závěrečných
zkoušek. Z meziročního srovnání výkazu M 8 je však patrné, že oproti školnímu roku 2018/19
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nejvýrazněji vzrostl počet osob, které ukončily vzdělávání bez předepsané zkoušky v oborech
Elektrikář-silnoproud a Opravář zemědělských strojů.
Marta Kozdas vznesla dotaz na poradenské služby ve Výroční zprávě. Jana Hadravová
odpověděla, že Poradenské služby v kraji vykonávají 3 organizace: Pedagogicko-psychologická
poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina (zřizovatel kraj), Mateřská škola a Speciálně
pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace (zřizovatel Statutární město Jihlava),
Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13 (zřizovatel MŠMT). PPP a SPC Vysočina
vykonává činnost SPC v Havlíčkově Brodě a Žďáru nad Sázavou, činnost PPP v Bystřici nad
Pernštejnem, Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Moravských Budějovicích, Pelhřimově, Třebíči, Velkém
Meziříčí a Žďáru nad Sázavou. Mezi školními roky 18/19 a 19/20 ubylo klientů PPP a SPC
zřizovaných městem a krajem (u PPP úbytek o 6,4 %, u SPC o 1,5 %).
Výchovné poradenství zajišťují na školách (kromě mateřských škol) učitelé - výchovní poradci,
kteří poskytují pomoc při řešení otázek výchovy a vzdělávání. Za svou činnost odpovídají ředitelům
škol. Metodicky jsou řízeni pedagogicko-psychologickou poradnou a mají snížený týdenní rozsah
přímé pedagogické činnosti. Funkce výchovného poradce je zřízena u většiny plně organizovaných
ZŠ, ZŠS a SŠ, zpravidla není u malotřídních škol. V Kraji Vysočina působilo (k 30. 9. 2020)
273 výchovných poradců, tedy v průměru 1,3 na školu (plně organizovanou ZŠ a SŠ). Poskytování
poradenských služeb ve škole může být dále zajišťováno školním metodikem prevence, školním
psychologem (17) nebo školním speciálním pedagogem (30). Poradenské služby přímo ve škole
(ve školním roce 19/20) poskytovalo SPC 2 006 žákům a PPP 1 690 žákům (z toho logopedie 2
068 žákům).
Po schválení bude Výroční zpráva vypálena na CD nosič předsedkyni výboru.
Usnesení 06/02/2021/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o Výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze a různé
Jan Břížďala informoval:
 Soutěž „Příběhy ukryté v mapách“;
 Primární očkování pedagogických a nepedagogických pracovníků v určených školách,
zatím je u pedagogického personálu věkové kritérium;
 Do určených škol budou vyčleněny samotesty;
 Úřední maturity. Zatím toto nebylo s kraji komunikováno.
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 1. dubna 2021 od 14:30 hodin.
7. Závěr
Jana Fialová, předsedkyně VVVZ, poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání.

Ing. Jana Fialová, MBA
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina

RNDr. Kamil Ubr
tajemník Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 8. března 2021
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