
 

 

VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

USNESENÍ 

ze 17. zasedání VVVZ ZJK dne 7. 12. 2022 

 
U s n e s e n í  č. 37/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
průběžnou zprávu o realizace projektu „Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jihočeský kraj na 
dokumentaci pamětníků a na vzdělávacích projektech v roce 2021“, žadatele POST BELLUM, z. ú., Španělská 
1073/10, 120 00 Praha, IČO 26548526; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit:  
1) prodloužení termínu realizace projektu „Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jihočeský kraj na 
dokumentaci pamětníků a vzdělávacích projektech v roce 2021“ s termínem dosažení účelu dotace do 31. 12. 
2022, 
2) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OSMT/160/20 ze dne 15. 1. 2021 ve znění 
přílohy č. 1 návrhu. 
10/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 38/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje  
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského 
kraje na rok 2022 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, dobrovolnými svazky obcí  
a obcemi Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy v souladu s § 161c odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu. 
10/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 39/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje  
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského 
kraje na rok 2022 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, dobrovolnými svazky obcí  
a obcemi Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy v souladu s § 161c odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu. 
10/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 40/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje  
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského 
kraje na rok 2022 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, dobrovolnými svazky obcí  
a obcemi Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy v souladu s § 161c odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu. 
10/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 41/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
poskytnutí dotace prostřednictvím zřizovatelů na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi 
v Jihočeském kraji 2021/2022 od 1.9. 2022 dle přílohy č.1 tohoto návrhu. 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit na základě Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
č. 30_21_01_68 organizacím uvedeným v příloze č. 1 tohoto návrhu poskytnutí dotace prostřednictvím zřizovatelů 
na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022 od 1.9. 2022 dle 
přílohy tohoto návrhu. 
11/0/0 
 



 

 

U s n e s e n í  č. 42/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje  
I. zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o počtu žáků střední školy v souladu s § 23 odst. 4 zákona  

č. 561/2004 Sb., školského zákona: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865, IČO: 
00073130 dle důvodové zprávy návrhu. 

II. zastupitelstvu kraje schválit výjimku z nejnižšího počtu žáků střední školy v souladu s § 23 odst. 4 zákona  
č. 561/2004 Sb., školského zákona: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865, IČO: 
00073130 dle důvodové zprávy návrhu. 

11/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 43/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
schvaluje 
plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2023. 
11/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 44/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost právnické osoby vykonávající činnosti škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj,  
o změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2023 předloženou v mimořádném termínu; 
II. doporučuje radě kraje schválit 
změnu údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2023 u právnické osoby: 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865, IČO: 00073130 
zápis oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP Svářeč a potrubář v jaderné energetice), denní forma vzdělávání, 
kapacita 60 žáků.  
10/0/1 
 
U s n e s e n í  č. 45/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o poskytnutí půjčky (návratné finanční výpomoci) z rozpočtu Jihočeského kraje žadatelky Mgr. et. Mgr. 
Blanky Borovkové, trvalým pobytem Lannova 88/45, České Budějovice, na úhradu budoucích nákladů 
souvisejících s pokračujícími soudními spory s Obchodní akademií, Husova 1, České Budějovice, příspěvkovou 
organizací zřizovanou Jihočeským krajem; 
II. doporučuje 
neschválit poskytnutí půjčky (návratné finanční výpomoci) ve výši 300 000 Kč na úhradu budoucích nákladů 
vzniklých v souvislosti s pokračujícími soudními spory žadatelky Mgr. et. Mgr. Blanky Borovkové, trvalým pobytem 
Lannova 88/45, České Budějovice. 
11/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 46/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Gymnázium J.V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 
23, IČO 600761135, ve výši 393 908 Kč, v souladu s důvodovou zprávou materiálu; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit:  
1) poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu rozvoje školství pro Gymnázium J.V. Jirsíka, České 
Budějovice, Fráni Šrámka 23, IČO 600761135, ve výši 393 908 Kč, v souladu s důvodovou zprávou materiálu 
11/0/0 
 
Zapsala: Petra Schinková, tajemnice 
Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, předsedkyně 


