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VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

Tajemnice výboru: Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail: schinkova@kraj-jihocesky.cz 

 
České Budějovice dne 15. 2. 2022 

 
 

Z Á P I S  č. 10 
 

z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje,  
které se konalo v zasedací místnosti č. dv. 3.076, na KÚ I 

dne 9. 2. 2022 od 13:10 do 14:45 hod. 
 
Přítomni: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Martin Boška, Mgr. Šimon Heller, Mgr. Lucie 
Korytářová, RNDr. Jana Krejsová, Martin Lanc, Dis., Ing. Martin Maršík, Ph.D., Mgr. Antonín Sekyrka, Mgr. 
Petr Stehlík, PhDr. Markéta Švadlenová, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 
Omluveni: PaedDr. Jan Klimeš, Mgr. Jusúf Traore, Dis. 
Přizváni:  Ing. Hana Šímová, Mgr. Pavel Klíma, Mgr. Martin Sláma, Eva Soukalová 
 
Jednání zahájila a vedla předsedkyně výboru D. Škodová Parmová. Přítomných 11 členů výboru, výbor 
usnášeníschopný. Uvítala nového člena pana Martina Lance. Dále navrhla zahrnout do programu jednání 
nový bod Návrh místopředsedy výboru. Program schválen. 
 
Program jednání:  
1. Návrh místopředsedy VVVZ 

2. Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu k 1. 9. 2022 

3. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2020/2021 

4. Účast na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže 2023 v Královehradeckém kraji 

5. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v gesci OŠMT 

6. Projevení zájmu JčK o pořadatelství Her XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2024 

7. Různé 

 
Bod 1 - Návrh místopředsedy VVVZ 

Paní předsedkyně informovala o novém jednacím řádu výborů zastupitelstva kraje, platném od 1.1.2022, 
v jehož Čl. 1, odst. 5 je nově stanoveno, že místopředsedu výborů volí nikoliv výbor, nýbrž zastupitelstvo. 
Navrhla proto jako místopředsedu VVVZ pana Antonína Sekyrku, který byl výborem zvolen na jeho 3. 
zasedání dne 10. 3. 2021. 
 
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 
 

Bod 2 - Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu k 1. 9. 2022 

H. Šímová: 

Zdůvodnění žádostí ředitelem školy se stanoviskem OŠMT: 
Žádost č. 1. 
„..Se zavedením financování škol s využitím nástroje PhMax je současná kapacita oboru Ekonomika 
a podnikání pro financování školy nevýhodná, neboť neumožňuje naplnit 4 třídy na takovou kapacitu, která 
by vytvořila podmínky pro příznivější a efektivnější hospodaření školy s PhMaxem. 

V posledních třech letech stoupá každý rok počet uchazečů o uvedený studijní obor a jeho specializaci — 
řízení sportu. Ve školním roce 2022/23 bychom za současného stavu mohli vzít do prvního ročníku pouze 
14 žáků. V případě navýšení o 14 by v budoucím prvním ročníku bylo 28 žáků, ve druhém 29 žáků, ve 
třetím a ve čtvrtém dohromady též 57 žáků. Škola by stále vykazovala pouze jednu třídu v ročníku v 
ekonomickém oboru; zbytek žáků — 700 - tvoří žáci technických oborů (strojírenství, elektro a IT)…“ 
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OŠMT KÚ doporučuje. Zvýšení kapacity o 14 žáků lze považovat za reálný požadavek školy v rámci 
výměny kapacit aktivních oborů v souladu s Dlouhodobým záměrem Jč. kraje. Škola tak ekonomicky 
příznivěji naplní třídy stanoveným počtem žáků pro financování. 
V rámci systému PHmax MŠMT umožňuje proplacení vyššího počtu odučených hodin dle školního 
vzdělávacího programu ze státního rozpočtu při zohlednění průměrného počtu žáků ve třídě v rámci 
daného oboru vzdělání. Jeden plný úvazek učitele na střední škole má hodnotu 21 h/týden.  

Skupina Obor 
vzdělání 

Údaje pro stanovení PHmax - průměrný počet žáků ve třídě 

  
4 a 

méně 
více 
než 
4-8 

více 
než 
8-12 

více 
než 

12-14 

více 
než 14 
méně 
než 17 

17-20 více 
než 

20-24 

více 
než 

24-27 

více 
než 
27 

63-41-
M/01 

Ekonomika 
a podnikání 

8 16 23 27 31 43 48 50 54 

Poznámka hodnota PHmax je uvedena v hodinách/týden. 
Údaje z matriky za školní rok 2021/2022 

Kód oboru Název oboru 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
Kap. 

oboru

Škola DE 

celkem

Ostatní v 

JF a na GY

Kapacita 

školy

23-51-H/01 Strojní mechanik 10 5 3 0 18 90

23-56-H/01 Obráběč kovů 0 12 9 0 21 90

23-56-H/01 Obráběč kovů L + H

26-51-H/01 Elektrikář - zkr. 13 0 0 0 13

26-51-H/01 Elektrikář 6 7 3 0 16 60

26-51-H/01 Elektrikář L + H

26-52-H/01 Elektromech. pro zaříz. a přístr. 10 14 12 0 36 90

26-52-H/01 Elektromech. pro zaříz. a přístr. L + H

66-53-H/01 Operátor skladování 0 9 7 0 16 60

18-20-M/01 Informační technologie 53 24 22 18 117 120

23-41-M/01 Strojírenství 11 9 5 8 33 140

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 0 12 27 35 74

23-45-L/01 Mechanik seřizovač L + H 15 0 0 0 15 240

26-41-M/01 Elektrotechnika 12 13 13 8 46 160

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 0 16 23 17 56

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik L + H 20 0 0 0 20 120

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 31 26 29 14 100 100

64-41-L/51 Podnikání 32 9 0 0 41 60 622 139 DÁ 985  
 
Žádost č. 2 - a)-b) 
Vedení Jihočeského kraje podpořilo dne 25. 10. 2021 na svém jednání záměr ředitele Mgr. Václava 
Kašpara zrušit školní jídelnu při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Milevsko, Čs. Armády 
777. Školní jídelna funguje v pronajatých prostorách města Milevska. Na základě smlouvy zajišťuje formou 
hospodářské činnosti i stravování pro místní sociální služby. V září 2021 byl ředitel školy Mgr. Václav 
Kašpar informován ředitelkou Sociálních služeb Města Milevska Mgr. Marií Jarošovou o tom, že v září 
2022 dojde k plánované dostavbě Domu s pečovatelskou službou, včetně nové kuchyně, která bud 
zajišťovat stravu pro své klienty. Vzhledem k tomu, že se jedná o 2/3 z celkového počtu stravovaných, 
stává se provoz školní jídelny na základě transparentní finanční analýzy, pro zajištění stravy pro vlastní 
žáky, včetně zaměstnanců za stávajících podmínek ekonomicky neúnosný. Jako efektivní a hospodárné 
řešení se nabízí zajištění stravy pro vlastní žáky včetně zaměstnanců prostřednictvím zřízení nového místa 
poskytování školských služeb jídelny-výdejny v prostorách školy, v sousedství cvičné kuchyňky, na adrese 
Čs. Armády 777. Tam bude dovážena strava z 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko, J. A. 
Komenského 1023, okres Písek, jejíž ředitel Mgr. Michal Divíšek vydal souhlasné stanovisko pro zajištění 
stravovacích služeb pro výše uvedenou školu. Vzhledem k tomu, že Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Milevsko, Čs. Armády 777 má zapsanou školní jídelnu v rejstříku škol a školských 
zařízení, bude nutné podat žádost o její výmaz a zároveň o zapsání nového místa poskytování školských 
služeb školní jídelny-výdejny. Tato změna bude promítnuta i ve zřizovací listině. 
 
OŠMT KÚ doporučuje pro zajištění shody mezi zápisem a skutečným stavem spojené i s finančními 
úsporami. 
 
Žádost č. 2 - c)-d) 
Po kontrole údajů vedených rejstříkem škol byla ředitelem školy zjištěna chybně uvedená adresa u školní 
jídelny-výdejny. Školní jídelna — výdejna je součástí odloučeného pracoviště na adrese Veselíčko 91. 
Objekt Veselíčko 1 (zámek) byl již v roce 2008 odprodán, budově se ŠJv bylo přiděleno nové číslo popisné 
91. 
 
OŠMT KÚ doporučuje pro zajištění shody mezi zápisem a skutečným stavem. 
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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 
 

Bod 3 - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 

2020/2021 

H. Šímová: V Jihočeském kraji bylo ve školním roce 2020/2021 v mateřských školách 22 472 dětí, 
v základních školách 55 345 žáků, ve středních školách v denní formě vzdělávání 26 789 žáků a ve 
vyšších odborných školách v denní formě vzdělávání 519 studentů. Oproti předchozímu školnímu roku byl 
zaznamenán pokles počtu dětí v mateřských školách o 377 dětí, počet žáků základních škol se zvýšil  
o 354, v případě středních škol se počet žáků meziročně zvýšil o 372 a vyšší odborné školy zaznamenaly 
pokles o 8 studentů. 
 
V průběhu školního roku 2020/2021 pokračovala podpora škol a školských zařízení prostřednictvím 
dotačních programů Jihočeského kraje. Jako každoročně od roku 2010 mohou školy zřizované Jihočeským 
krajem čerpat finanční prostředky v dotačním programu kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje. 
V roce 2020 měl program pouze 1 opatření, a to Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve 
vybraných učebních oborech. V rámci tohoto opatření je žákům vypláceno motivační stipendium dle 
podmínek stanovených dotačním programem, jehož cílem není jen zvýšení zájmu o dané učební obory, ale 
také motivace žáků ke zlepšení docházky, minimalizace neomluvené absence, zlepšení studijních výsledků 
a zabránění předčasnému ukončení vzdělávání. 
Školy a školská zařízení měly dále možnost čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních 
a investičních fondů. Stěžejním programem pro oblast vzdělávání je Operační program Výzkum, vývoj  
a vzdělávání řízený MŠMT. Pro regionální školství je určena prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.  
Projekt KAP je realizován a podpořen v rámci OP VVV a prioritně je zaměřen na oblasti vzdělávání, které 
se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací v oblastech středního, vyššího odborného a zájmového 
a neformálního vzdělávání mládeže. 
Školy a školská zařízení se mohly zapojit do následujících výzev – Šablony pro SŠ a VOŠ II, Infrastruktura 
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního 
vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života,  
Školy a školská zařízení čerpaly prostředky i z jiných programů, především z Integrovaného regionálního 
operačního programu, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Zaměstnanost, 
Programu rozvoje venkova 2014–2020, Operačního programu Rybářství 2014–2020 a Programů 
přeshraniční spolupráce. 
Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie – Integrovaný plán rozvoje území 
České Budějovice vyhlásilo v květnu 2021 39. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí  
o podporu „Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na ZŠ IV“ 
ve vazbě na 67. výzvu řídícího orgánu IROP a dále v červnu 2021 výzvu IPRÚ č. 38 „Vybudování 
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infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ V“ ve vazbě na 67. výzvu 
řídícího orgánu IROP. 
 
Školní rok 2020/2021 byl opět velmi poznamenán šířením nemoci COVID-19. Usnesením vlády byla v říjnu 
2020 z důvodu epidemické situace zrušena prezenční výuka na ZŠ, SŠ, konzervatořích a VOŠ. Prezenční 
výuka byla od listopadu 2020 ve školách postupně kombinována s výukou rotační. Po Novém roce byly 
z větší části školy opět uzavřeny a otevřeny byly pouze MŠ a 1. a 2. ročníky ZŠ. Od 1. března 2021 byly 
uzavřeny všechny školy a opatření platilo do 12. dubna 2021. Po tomto termínu se do škol začala vracet 
prezenční a rotační výuka a na všech školách byla prezenční výuka umožněna dne 24. května 2021. 
V době, kdy byly školy uzavřené, probíhala ve školách distanční výuka. 

Rozložení vzdělávání: gymnaziální tvoří 20 % - toto procento chceme a dokážeme udržet, ostatní maturitní 
vzdělávání tvoří 45 %, vzdělávání s výučním listem tvoří 35 %. Tento poměr se víceméně drží. 
 
Projevuje se pokles zájmu o strojírenské obory a naopak zvýšení zájmu o obory elektrotechniky  
a informatiky. 
 
Nezaměstnanost absolventů: Jihočeský kraj má procento nezaměstnanosti absolventů nižší než je 
celorepublikový průměr (kromě absolventů VOŠ, protože ti často pokračují dále na VŠ). 
 
Jihočeský kraj podniká velmi dobré kroky pro zajištění dostatečného počtu pedagogických pracovníků ve 
školách– komunikujeme s JU, pořádáme tzv. kulaté stoly apod. Tento rychlý a konkrétní postup byl oceněn 
na Komisi pro školství Asociace krajů. 
 
Objevují se nedostatky učitelů v IT, matematice, fyzice. Přebytek učitelů je naopak ve výživě a zdraví,  
v češtině. Potřebujeme podpořit přírodovědné obory, chemii, biologii, informační technologie. Chystáme 
další spolupráci mezi SŠ a VŠ a další konferenci Kompas ve vzdělávání na podzim 2022, které by se mohli 
zúčastnit i členové VVVZ. 
 
V následné diskusi se řešilo hlavně motivování studentů k učitelství, dále dostupnost škol v JK, jakož  
i možnost rozšiřování kvalifikace učitelů. 
 
D. Škodová Parmová – v rámci učitelství odborných předmětů PF spolu s dalšími fakultami JU otevírá 
paralelní studium vedle programu, na který jsou studenti přijímáni, absolvent tu získá odbornost  
+ kvalifikaci pedagogicko-psychologickou.  
P. Klíma – rádi pomůžeme nabírat nové studenty pro přírodovědné obory, ale je potřeba zvýšit motivaci 
studentů k tomu, aby se rozhodli pro učitelství, připouštíme i možnost individuálních stipendií, chceme větší 
provázanost praxí a škol (včetně možné smluvní provázanosti), ze začátku učit např. v tandemu, dát větší 
prostor pro praxe, EF JU má výborně propracovaný systém  spolupráce s ekonomickými školami,  
i v souvislosti s paralelním studiem rádi podpoříme JU, přispějeme kampaní, rádi bychom již na podzim 
2022 podnikli konkrétní kroky 
D. Škodová Parmová – tyto nové studijní programy budou otevřeny letos v září, budeme motivovat 
maturanty, aby neodcházeli na univerzity a VŠ mimo Jihočeský kraj a naopak aby k nám přicházeli 
maturanti z jiných krajů 
 
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 
 
Bod 4 - Účast na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže 2023 v Královehradeckém kraji 

M. Sláma: Olympiády dětí a mládeže ČR jsou dlouhodobým projektem Českého olympijského výboru, který 
je zaměřený na věkové kategorie mladšího a staršího žactva (10 – 15 let) a částečně i mladšího dorostu 
(16 – 17 let). V sudých kalendářních letech se konají letní olympiády, v lichých zimní olympiády. Český 
olympijský výbor vybral pro rok 2023 za pořadatele Královehradecký kraj. V souvislosti s garancí, kterou 
nad pořádáním akce převzal, zaslal hejtman Královehradeckého kraje Martin Červíček dne 30. 11. 2021 
hejtmanům všech ostatních krajů oficiální pozvání pro jejich sportovní reprezentace k účasti na Hrách X. 
zimní olympiády dětí a mládeže ČR (dále jen ZODM 2023), které se uskuteční ve dnech 22. 1. – 27. 1. 
2023 v Královehradeckém kraji. 
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Zároveň byly zaslány hejtmanům i základní informace, ve kterých je uveden přehled sportovních 
a ostatních soutěží zařazených do programu ZODM 2023.  
Závazné stanovisko k účasti na ZODM 2023 mělo být odesláno hejtmanovi Královehradeckého kraje 
do 30. 1. 2022. Vzhledem k termínu odeslání závazného stanoviska a termínu zasedání Zastupitelstva 
Jihočeského kraje byl pořadatelskému kraji zaslán předběžný příslib po projednání Radou Jihočeského 
kraje.   

Vzhledem k termínu zaslání závazné přihlášky (30. 1. 2022) navrhuje OŠMT schválit účast reprezentace 
Jihočeského kraje na této vrcholné celostátní sportovní akci v limitu stanoveném pro jeden kraj, tj. 121 
účastníků, z toho 88 sportovců, 30 trenérů a 3 vedoucí výpravy s tím, že celkový počet jihočeských 
sportovců a vedoucích výpravy nepřesáhne počet 91 a celkový počet trenérů bude maximálně 30.  
 

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 
 

Bod 5 - Žádosti o poskytnutí individuální dotace v gesci OŠMT 

M. Sláma  

Poř. 

č. 
Žadatel Akce / termín 

Celkové 

náklady v Kč 

Žádost ve 

výši v Kč 
Návrh v Kč 

Veřejná 

podpora 

Pravo

moc 

1. Nadační fond 

jihočeských 

olympioniků 

Podpora fyzických 

osob, které se jako 

reprezentanti účastnily 

olympijských her/termín 

realizace leden 

2022/prosinec 2022 

500 000,00 500 000,00 400 000,00 ne ZK 

2. Jihočeská 

univerzita 

v Českých 

Budějovicích 

Podpora činnosti 

jazykových center JU 

v roce 2022/termín 

realizace 1. 1. 2022- 

31. 12. 2022 

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ne ZK 

3. Post Bellum, 

pobočka Paměť 

národa Jižní 

Čechy 

Spolupráce 

Jihočeského kraje a 

Paměti národa Jižní 

Čechy na dokumentaci 

pamětníků a na 

vzdělávacích 

projektech v roce 

2022/1. 1. 2022- 31. 12. 

2022 

400 000,00 400 000,00 400 000,00 ne ZK 

CELKEM 1 900 000,00 1 900 000,00 1 800 000,00    

Nadační fond jihočeských olympioniků byl založen roku 2007. Jeho cílem je podporovat jihočeské 
sportovce, kteří ojedinělým způsobem v minulosti dokázali reprezentovat československé barvy na 
olympijských hrách a kteří jsou již dnes v důchodovém věku. Tito sportovci reprezentovali naši vlast bez 
jakéhokoliv nároku na finanční odměnu, která by je zabezpečila do budoucna, měli nižší platy, a tudíž mají i 
nižší důchody.  

V současné době je na seznamu celkem 24 sportovců, přičemž o rozdělení, resp. o přidělení či nepřidělení 
odměny a její výši rozhoduje správní rada nadačního fondu, podle předem stanovených kritérií, která 
zohledňují aktuální stav (např. zda je sportovec zaměstnán apod.). 

Vzhledem k inflaci a navýšení počtu reprezentantů žadatel požaduje vyšší částku 500 000 Kč. 

Slavnostní setkání se sportovními legendami-seniory Jihočeského kraje je naplánováno tradičně 
v Bertiných lázních v Třeboni na květen 2022 za účasti zástupců kraje. 
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JU 
- Cílem projektu je podpora činnosti jazykových center JU, Britského centra a Goethe centra, v období 

kalendářního roku 2022 se zaměřením na vzdělání především učitelů, žáků a studentů ZŠ, SŠ, VŠ 
příp. odborníků z praxe, kteří se dále metodicky kvalifikují na školách, a to v rámci celého 
Jihočeského kraje.  

- Veškeré aktivity těchto center JU jsou jedinečné a žádná organizace v Jihočeském kraji je nenabízí. 
- Britské centrum JU bude vytvářet např. metodická školení, přednášky, kluby se spisovateli, 

workshopy pro učitele i studenty, exkurze s jazykovou tematikou a poradní činnost. 
- Goethe centrum se bude zaměřovat především na realizaci metodicko-didaktických seminářů 

pro učitele německého jazyka, studenty JU, workshopy pro žáky středních škol a pomaturitní studium 
německého jazyka, kde se absolventi dále profilují v německém jazyce a připravují se na studium na 
vysokých školách či pro svůj další kariérní růst. Má zásadní význam v oblasti jazykové přípravy na 
mezinárodně uznávané jazykové zkoušky a realizuje jazykové kurzy, semináře a přednášky i pro 
základní a střední školy v rámci Jihočeského kraje.  

- V roce 2021 bylo uzavřeno memorandum mezi JU a JK o spolupráci, toto memorandum mimo jiné 
zahrnuje i oblast vzdělávání včetně jazykových center. 

       
Post Bellum 
Díky podpoře Jihočeského kraje v roce 2021 mohla pobočka Paměť národa Jižní Čechy zaznamenat další 
důležitá svědectví pamětníků z regionu.  
V roce 2022 je naplánováno zaměřit se na zaznamenání unikátních životních příběhů široké skupiny 
obyvatel Jihočeského kraje napříč historií pohnutého 20. století. Podpora Jihočeského kraje umožní 
systematické dokumentování zásadních jihočeských témat, která by jinak mohla zůstat zapomenuta. Pro 
rok 2022 pobočka žádá o podporu na zaznamenání 11 jihočeských pamětníků.  
V rámci projektu se Paměť národa Jižní Čechy zaměří také na vzdělávací činnost, a to na školách v celém 
Jihočeském kraji. Připraveny jsou zážitkové workshopy na téma kolektivizace, lidská práva a svoboda 
projevu, sametová revoluce či téma česko-německých vztahů a vlastenectví.  
Podpora Jihočeského kraje umožní pokračovat i v roce 2022 s úspěšným projektem Příběhy našich 
sousedů, ke kterému se pravidelně hlásí jihočeské školy a gymnázia. Studenti tak v rolích novinářů objevují 
pamětnické příběhy, seznamují se s totalitními režimy minulého století, vytvářejí vlastní reportáže.  
 
Systém odměňování olympioniků byl diskutován a bude pro další roky opětovně vyhodnocen ve spolupráci 
s Fondem.  
 
D. Škodová Parmová a V. Vojtko oznámili jako zaměstnanci JU střet zájmů.  
 
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  
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 
 
Bod 6 - Projevení zájmu JčK o pořadatelství Her XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2024 

P. Klíma - Jihočeský kraj byl naposledy pořadatelem letní ODM 2009 v Táboře. Kraje se v pořadatelství 
mají střídat. Předkládaný návrh byl projednán s hlavními partnery kraje při případném pořadatelství  
v Českých Budějovicích, tj. Statutárním městem ČB, Městem Hluboká n.Vlt., JU, sportovními svazy a ČOV. 
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Dle aktuálních podkladů a informací ČOV činí náklady pořadatelského kraje na uspořádání letní ODM cca 
15 mil. Kč. Probíhají jednání NSA o zvýšení státní finanční podpory. Díky práci OŠMT jsou již předjednané 
ubytování pro účastníky her. 
 
H. Šímová: Snažíme se o regionálního ducha her. 
 
M. Sláma: Mělo by se jednat o 3 500 sportovců. Na Sokolském ostrově by měl být olympijský dům.  
 
V rámci celorepublikového projektu Olympiáda dětí a mládeže oslovuje pravidelně Český olympijský výbor 
všechny kraje ČR s nabídkou možnosti projevit zájem o pořadatelství ODM. Uchazeči o pořadatelství 
zašlou vyplněný formulář k projevení zájmu ČOV do 25. února 2022. ČOV následně v březnu 2022 
rozhodne o pořadatelském kraji a uzavře s ním smlouvu. 
 
Organizační zajištění Her ODM se řídí manuálem ČOV, který vymezuje zařazení jednotlivých sportů 
na program ODM, jednotlivé kroky a smluvní ujednání pořadatelského kraje. Dle tohoto manuálu by měl 
pořadatel vyvinout maximální úsilí uspořádat hry v jednom městě. V našem případě by to byly tedy Č. 
Budějovice a Hluboká n. Vlt. 
 
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 
 

Bod 7 - Různé 

L. Korytářová – poukázala na význam vzdělávání seniorů a na jeho dotační podhodnocení, univerzity 3. 

věku jsou jen pro lidi s maturitním vzděláním, spolky pro seniory nemají dostatek finančních prostředků. 

Někteří členové výboru sdělili, že jde o sociální oblast a dotace lze tudíž čerpat „ze sociálu“. D. Škodová 

Parmová doporučila L. Korytářové kontaktovat Sociální komisi. 

 
Předsedkyně poděkovala za iniciativu a aktivní účast. 
 
Jednání bylo ukončeno ve 14:45 hod. 
 
Příští jednání se uskuteční 14. 4. 2022 od 10:00 hod na KÚ I.  
Materiály s pozvánkou budou včas rozeslány.  
 
 

 
Zapsala: Petra Schinková 

 
Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 


