Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 6/2021 konaného dne 2. září 2021
Přítomni:
1. Vaněk Petr

7. Kabelka Miroslav

2. Kobrlová Bohumila

8. Feldbabel Vít (místopředseda)

3. Šimečková Eva

9. Pátek Radek

4. Šmídková Jaroslava

10. Bičík Lukáš

5. Kozdas Marta

11. Prošek Vladimír

6. Benc Ota

12. Králík Ondřej (tajemník)

Omluveni:
1. Fialová Jana (předsedkyně)

2. Kostečková Karolína

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

3. Křivánek Roman (Vysočina Education)

2. Fous Petr (ZO OS KOVO)

4. Chloupková Hana (KOUS Vysočina, z.s.)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
4. Hodnocení spokojenosti studentů ve školách;
5. Organizační zajištění školního roku 2021/2022;
6. Informace o průběhu konkurzních řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení kraje;
7. Diskuze a různé;
8. Závěr.
1. Zahájení jednání
V. Feldbabel, místopředseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje
Vysočina (dále jen „VVVZ“) přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů
konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.
2. Schválení programu a zápisu
V. Feldbabel přednesl návrh programu jednání, který byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen.
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. 20/2021 – 25/2021, v období 22. 6. - 31. 8.
2021. Podrobnější informace o projednávaných materiálech lze získat zde: https://www.krvysocina.cz/podklady-pro-jednani-rady/ms-24797/p1=24797.
V. Feldbabel vznesl dotazy k bodům:
RK č. 21/2021:
„Střednědobé plány školských příspěvkových organizací Kraje Vysočina na období let 2022 –
2024“. O. Králík odpověděl, že příloha bude zaslána členům výboru.
RK č. 23/2021:
„Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku TJ Žďár nad Sázavou z.s.“. J. Břížďala odpověděl,
že materiál řeší individuální žádost TJ Žďár nad Sázavou z.s. o dotaci na probíhající opravu
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palubové podlahy ve sportovní hale. Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout
neposkytnout dotaci na opravu podlahy.
B. Kobrlová vznesla dotaz k bodu z RK č. 24/2021:
„Porušení rozpočtové kázně - Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické
centrum Vysočina“. O. Králík odpověděl, že se organizace v roce 2020 použila prostředky fondu
kulturních a sociálních potřeb na nákup poukázek Fokuss Pass v celkové hodnotě 198 106,31 Kč.
Poukázky byly předány zaměstnancům a bylo možno je využít na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu
a sport. Organizace nezajistila vymezení konkrétního účelu při využití poukázek a při kontrole
nedoložila doklady, které by prokazovaly čerpání na jednotlivé účely v souladu s vyhláškou
114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Nestanovením a neprokázáním konkrétního
účelu při použití poukázek Fokus Pass se organizace dopustila porušení rozpočtové kázně. OŠMS
se ztotožňuje se zdůvodněním návrhu na prominutí odvodu uvedeným v žádosti, proto radě kraje
bylo zároveň navrženo odvod prominout a prostředky organizaci ponechat k výkonu hlavní
činnosti. Ředitelům krajem zřizovaných škol byl odeslán email, že od určitého data již toto nebude
promíjeno.
4. Hodnocení spokojenosti studentů ve školách
R. Křivánek informoval, že se jedná o průběžné téma. Česká školní inspekce zpracovala materiál
„Kvalitní škola“. Materiál je určen pro všechny typy škol. Jedná se o popisy kritérií, která umožňují
ředitelům škol posoudit, nakolik jejich škola odpovídá v oblastech i v jednotlivých kritériích
popisovanému žádoucímu stavu. Sami tak mohou zjistit, jak si jejich škola vede a kde má největší
prostor pro zlepšení.
Seznámil členy výboru s pracovní skupinou zaměřenou na podporu vedení škol. V PS budou
zástupci ZŠ, SŠ, Projektové kanceláře Kraje Vysočina. Jedním z cílů PS bude zjednodušení
administrace ve školách. J. Břížďala doplnil, že cílem kraje je zvýšení kvality výuky ve školách a
zlepšení klima ve školách. Na úrovni ORP existují vlastní místní akční plány. Na SŠ zřizovaných
krajem bude v podzimních měsících provedeno dotazníkové šetření zaměřené na klima ve školách
a výuky ve školách. R. Křivánek doplnil, že MŠMT zkouší projekt zaměřen na střední článek
podpory, který by měl pomoci v komunikaci mezi školami a MŠMT a dále ulevit od „tvrdých aktivit“.
Školy apelovaly, že nemají dostatečné informace od MŠMT a svých zřizovatelů.
5. Organizační zajištění školního roku 2021/2022
Členové výboru byli seznámeni s podkladovým materiálem „Organizace školního roku 2021/2022
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.
O. Králík doplnil informace týkající se testování dětí ve školách. Antigenní testování probíhá ve
třech termínech a PCR testování ve dvou termínech. Provedené testy neodhalily žádná větší
ohniska nákazy. Musí se počkat na vyhodnocení dat ze všech třech testování. Na základě
získaných dat bude stanoven následný postup.
6. Informace o průběhu konkurzních řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení
kraje
O. Králík sdělil, že od posledního zasedání výboru žádná nová konkurzní řízení na místa ředitelů
škol a školských zařízení kraje neproběhla. J. Břížďala doplnil, že v následném období bude končit
dvěma ředitelům šestileté funkční období. U jedné ředitelky je avízo na odstoupení z funkce
z důvodu odchodu do starobního důchodu.
7. Diskuze a různé
R. Křivánek pohovořil o anketě „Učitel Vysočiny“. Cílem je podpořit prestiž učitelského povolání,
zvýšit povědomí veřejnosti o náročnosti pedagogické práce a ocenit kvalitní učitelky/učitele na
středních školách v Kraji Vysočina. Anketu vyhlašuje Kraj Vysočina. Přihlášky budou vyplňovat
sami učitelé, následně bude odeslána ředitelem dané školy. Uzávěrka podání přihlášek je do
konce září.
J. Šmídková vznesla dotaz na badatelský balíček. J. Břížďala odpověděl, že distribuce je
plánována na přelom října a listopadu. Balíček bude ve vlastnictví žáka a obdrží ho žáci třetích tříd
základních škol.
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Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 7. října 2021 od 14:30 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 3.16.
8. Závěr
V. Feldbabel, místopředseda VVVZ, poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

Ing. Mgr. Vít Feldbabel
místopředseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Ondřej Králík
tajemník Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 7. září 2021
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