Zápis z jednání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 6/2022 konaného dne 2. června 2022
Přítomni:
1. Fialová Jana (předsedkyně)

6. Feldbabel Vít (místopředseda)

2. Vaněk Petr

7. Pátek Radek

3. Kobrlová Bohumila

8. Bičík Lukáš

4. Kozdas Marta

9. Prošek Vladimír

5. Kabelka Miroslav
Nepřítomni (omluveni):
1. Šimečková Eva

4. Kostečková Karolína

2. Šmídková Jaroslava

5. Králík Ondřej (tajemník)

3. Benc Ota
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. Strategie vzdělávání, (RNDr. Jan Břížďala);
4. Informace o bodech projednaných v radě kraje;
5. Informace o přijímacím řízení na SŠ;
6. Informace o průběhu konkurzních řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení kraje;
7. Diskuze a různé;
8. Závěr.
1. Zahájení jednání
J. 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 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 7 hlasy schválen.
3. Strategie vzdělávání
J. Břížďala podal informace ke Strategii vzdělávání v Kraji Vysočina. Rada kraje diskutovala své
prioritizované oblasti, mezi které bylo zařazeno zdraví, vzdělávání a dobrá práce. Za tímto účelem
byla ustanovena pracovní skupina, která definovala priority v oblasti vzdělávání. Na základě
připravených podkladů a připomínek od ředitelů SŠ byly vytyčeny strategické cíle:
 motivování lidé (podpoření ředitelé, personální zajištění, respektovaní učitelé);
 moderní vzdělávání (kvalitní vzdělávání, rozšíření spolupráce, profil absolventa);
 konkurenceschopné školy (nastavení financování, budování identity, definice standardu).
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Připravený materiál bude zaslán členům výboru k připomínkování. Po zaslaných připomínkách
bude zpracována analytická část.
4. Informace o bodech projednaných v radě kraje
V průběhu jednání se dostavil člen výboru L. Bičík.
Členové výboru obdrželi s předstihem informace o materiálech odboru školství, mládeže a sportu
projednávaných na zasedáních Rady Kraje Vysočina č. 16/2022 – 18/2022, v období 18. 5. 2022 31. 5. 2022. Podrobnější informace o projednávaných materiálech lze získat zde:
https://samosprava.kr-vysocina.cz/rada
5. Informace o přijímacím řízení na SŠ
J. Břížďala okomentoval podkladový materiál. Sdělil, že výkazy k přijímacímu řízení nebyly sbírány
a tedy detailnější informace nejsou k dispozici. K dispozici jsou pouze informace o volných místech
na SŠ v Kraji Vysočina. Jedná se o stejný postup jako v letech 2021 a 2022, nejsou tedy informace
statistického rázu z jednotlivých škol. Školy nahlašují pouze volné kapacity, a zda budou
vyhlašovat další kolo přijímacího řízení. Volných míst není tolik jako v uplynulých letech a také se
ukazuje demografický růst (žáků, kteří budou nastupovat ze ZŠ do SŠ je více). Současně se také
projevuje zájem dětí z Ukrajiny o střední vzdělávání. Převážná část těchto dětí bude nastupovat do
odborného školství nebo odborných učilišť. V. Feldbabel vznesl dotaz, na aktualizaci dat
v podkladovém materiálu. J. Břížďala odpověděl, že materiál je k dispozici na školském portále
kraje, kde se průběžně data aktualizují:
https://www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp?p1=1013
6. Informace o průběhu konkurzních řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení
kraje
V průběhu jednání tohoto bodu se dostavila členka výboru M. Kozdas.
J. Břížďala sdělil, že v letošním roce se uskuteční celkem šest konkursních řízení, z toho tři
konkursní řízení již proběhla.
Nyní budou ještě probíhat tato řízení:
Dětský domov Nová Ves u Chotěboře;
Střední škola stavební Jihlava;
Střední škola stavební Třebíč.
7. Diskuze a různé
V. Prošek vznesl dotaz, jak se školy vyrovnávají s nárůstem cen energií. J. Břížďala odpověděl, že
předložené finanční plány předložené školy jsou vyrovnané. Záleží, jak budou statistiky vycházet
k 30. 6. 2022, poté by se to řešilo navýšením příspěvku na provoz. Záleží na lokálním dodavateli
energií.
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 8. září 2022 od 14:30 hodin v sídle Krajského
úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57.
8. Závěr
J. 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

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 8. června 2022
Číslo jednací: KUJI
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