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VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

 
 

USNESENÍ 

z 10. zasedání VVVZ ZJK dne 9.2.2022 

 
U s n e s e n í  č. 1/2022/VVVZ-10 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
navrhuje  
zastupitelstvu kraje zvolit pana Mgr. Antonína Sekyrku místopředsedou Výboru pro výchovu, vzdělávání  
a zaměstnanost ZJK. 
10/0/1 
 
U s n e s e n í  č. 2/2022/VVVZ-10 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. žádosti právnických osob vykonávajících činnosti škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Jihočeský 

kraj, o změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2022, předložené v mimořádném termínu; 
II. souhlasí 
se změnami údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 09. 2022 u právnických osob: 
1. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421, IČO 

12907731, změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru s maturitní zkouškou: 
a) zvýšení kapacity oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, denní forma vzdělávání, ze stávajících 100 na 

114 žáků, 
b) snížení kapacity oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika, denní forma vzdělávání, ze stávajících 160 na 146 žáků, 
2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777, IČO 14450402 
a) výmaz školní jídelny – výdejny s kapacitou 500 stravovaných na adrese:  
 Libušina 1401, 399 01 Milevsko 
b) zápis nového místa stravovacích služeb u školní jídelny - výdejny na adrese:  
 Čs. armády 777, 399 01 Milevsko, 
c) výmaz místa vzdělávání u školní jídelny – výdejny na adrese: Bilina 1, 398 43 Veselíčko 
d) zápis místa vzdělávání u školní jídelny – výdejny na adrese: č.p. 91, 398 42 Veselíčko; 
III. souhlasí 
s dodatkem zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Milevsko, Čs. armády 777, 
IČO 14450402, kterým se mění platné znění článku 3 „Hlavní účel a předmět činnosti“; 
11/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 3/2022/VVVZ-10 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje  
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za 
školní rok 2020/2021. 
11/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 4/2022/VVVZ-10 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
pozvánku k účasti reprezentace Jihočeského kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit  

1. účast reprezentace Jihočeského kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2023, 

2. složení Organizačního výboru pro zabezpečení účasti Jihočeského kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí  
a mládeže ČR 2023 uvedené v příloze. 

11/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 5/2022/VVVZ-10 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o poskytnutí individuální dotace uvedené v tabulce „Přehled žádostí“; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit  
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poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy 
schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 s žadateli: 
 

a) Nadační fond jihočeských olympioniků, náměstí Přemysla Otakara II. 118/3, 370 01 České Budějovice, 
IČO 28073924, na realizaci projektu „Podpora fyzických osob, které se jako reprezentanti účastnily 
olympijských her“, ve výši 400 000 Kč s termínem dosažení účelu do 31. prosince 2022. 
 

b) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, IČO 
60076658, na realizaci projektu „Podpora činnosti jazykových center JU v roce 2022“, v požadované výši 
1 000 000 Kč, s termínem dosažení účelu do 31.prosince 2022. 
 

c) Post Bellum, z. ú., pobočka Paměť národa Jižní Čechy, Španělská 1073/10, 120 00 Praha, IČO 
26548526, na realizaci projektu „Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jižní Čechy na 
dokumentaci pamětníků a na vzdělávacích projektech v roce 2022“, v požadované výši 400 000 Kč; 
s termínem dosažení účelu do 31. prosince 2022. 

11/0/0 
 
 
U s n e s e n í  č. 6/2022/VVVZ-10 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I.      bere na vědomí 
Výzvu Českého olympijského výboru k projevení zájmu o pořadatelství Her XI. letní olympiády dětí  
a mládeže ČR 2024; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit podání přihlášky k projevení zájmu Jihočeského kraje  
o pořadatelství Her XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2024. 
11/0/0 
 
 
 
 
Zapsala: Petra Schinková, tajemnice 
 
Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, předsedkyně 


