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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 23. 5. 2022 

 
 

Z Á P I S  č. 12 
 

z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje,  
které se konalo v zasedací místnosti č. dv. 2.082, na KÚ I 

dne 18. 5. 2022 od 10:15 do 11:15 hod. 
 
Přítomni: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, 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, Mgr. Jusúf Traore, Dis. 
Omluveni: Martin Boška, PaedDr. Jan Klimeš, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 
Přizváni:  Mgr. Pavel Klíma, Ing. Hana Šímová, Eva Soukalová 
 
Jednání zahájila a vedla předsedkyně výboru D. Škodová Parmová. Přítomných 10 členů výboru, výbor 
usnášeníschopný. Program schválen. 
 
Program jednání:  

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

2. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti sportu 

3. Různé 

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

H. Šímová: Právnické osoby, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, podávají žádosti  

o zápis/změnu zápisu/výmaz do/v/z rejstříku škol a školských zařízení u krajského úřadu do 30. září pro 

následující školní rok. V případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede ministerstvo, KÚ postoupí 

žádosti se svým vyjádřením ministerstvu do 30. listopadu. Orgán, který vede rejstřík škol a školských 

zařízení, může ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout zmeškání termínu pro 

předložení žádosti. Změny v údaji o kapacitě v souvislosti se vzděláváním žáků z Ukrajiny, jsou ze zákona 

č. 67/2022 Sb. omezeny trváním platnosti daného zákona, tj. do 31. března 2023 a není vyloučena změna 

doby platnosti v závislosti na vývoji situace. O tom bude případně rozhodovat v legislativním procesu 

Parlament ČR. 

 
Soulad s dlouhodobým záměrem ČR a kraje MŠMT nadále posuzuje, proto OŠMT KÚ při řešení změn 
v rejstříku škol a školských zařízení musí respektovat dokumenty schválené Jihočeským krajem a vládou 
ČR, MŠMT: 
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JK (2020–2024)  
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2019–2023)  
 
Zdůvodnění žádostí řediteli škol se stanoviskem OŠMT: 
 
Žádosti č. 1. a)-b). 
Ředitelé výše uvedených škol, gymnázií (G) zřizovaných Jč. krajem požádali o zvýšení kapacity školy 
z důvodu žádostí o přijetí žáků z Ukrajiny: 
- G-ČK 9 žádostí (do stávajícího druhého ročníku šestiletého oboru, třetího ročníku šestiletého oboru  

a prvého ročník čtyřletého oboru),  
- G-ČB 2 žádosti do čtyřletého oboru. 
Stávající kapacity škol jsou zcela zaplněné. 

Název školy Kód oboru Název oboru Celkem
Kap. 

oboru
Součet

Kap. 

školy

79-41-K/81 30 29 30 31 31 32 31 31 245 255

79-41-K/41 57 30 59 58 204 255 449 450

79-41-K/81 32 33 33 32 33 28 28 29 248 250

79-41-K/61 30 27 30 28 29 27 171 180

79-41-K/41 33 27 27 32 119 130 538 540

Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 

112

ročník /1.-8./1.-6./1.-4/

Gymnázium

Gymnázium

Gymnázium, Č.Budějovice, Jírovcova 8
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OŠMT KÚ doporučuje požadované zvýšení kapacit středních škol, gymnázii, neboť kapacita bude využita 
pro vzdělávání žáků z Ukrajiny. Jedná se o výjimečný důvod a potřebu s krátkodobou platností. Tím je 
splněna podmínka MŠMT, soulad s Dlouhodobým záměrem Jč. kraje i ČR.  
Na základě zjištění OŠMT KÚ o počtech žáků z Ukrajiny v návaznosti na kapacitu škol a oborů se jedná 
pouze o uvedené školy, tj. ojedinělé případy žádostí žáků z rodin, které mají v daných lokalitách 
dlouhodobě zde žijící příbuzné se zázemí a jsou i jazykově vybavení pro zvládnutí náročného vzdělávání 
na gymnáziu v ČR. 
 
Žádost č. 1. c) 
V JH poskytuje vzdělávání několik SŠ: Gym. (Vítězslava Nováka), Obchodní akademii (T.G.M.), 
SŠ zdravotnickou a SOŠaSOU (Jáchymova). Pouze SOŠaSOU (Jáchymova) má při SŠ domov mládeže  
a žákům SŠ v JH ubytování poskytuje. Jeho stávající reálná ubytovací kapacita nepokryje zvýšený zájem  
a potřeby žáků SŠ o ubytování a ani neodpovídá údaji uvedeném v rejstříku škol. V případě žáků SŠ 
zdravotnické tak nastává problém při konání praxe a výuky praktického vyučování v prostorách nemocnice, 
kdy musí žáci dodržovat režim tohoto zařízení a na pracovišti být již v ranních hodinách, což nelze běžnou 
dopravou z místa bydliště zajistit.  
V rámci zřizovatele (JK) nebyla nalezena možnost, která by chybějící ubytování řešila již k novému 
školnímu roku 2022/23. Z tohoto důvodu se JK obrátil na město JH s žádostí, zda v prostorách Švecovy 
koleje, která v dřívějších letech sloužila jako plnohodnotné studentské koleje VŠE v Praze a nyní je jejím 
majitelem město JH, by bylo možné uvolnit alespoň jedno patro pro ubytování žáků SŠ, především těch 
v závěrečných ročnících, a novou adresu jako nové místo poskytování ubytovacích služeb u DM při 
SOŠaSOU (Jáchymova) do rejstříku škol zapsat se současným zvýšením celkové kapacity u DM, která tak 
bude odpovídat skutečnosti. 
Město JH prostory koleje nabídlo a s pronájmem souhlasí. Vzhledem k termínu a dodržení všech podmínek 
pro zápis nového místa do rejstříku škol a šk. zařízení ve správním řízení v návaznosti na ubytování žáků 
již k 1. 9. 2022, předložil ředitel školy žádost k projednání do samosprávných orgánů k vydání souhlasu 
zřizovatele nyní.  
Personální požadavky: K zajištění nepřetržitého provozu včetně nočních směn budou potřeba  
3 vychovatelé, nezáleží na počtu žáků. V případě 2 vychovatelů by byl problém pokrýt celodenní provoz 
včetně nočních směn. V případě jakéhokoliv výpadku jednoho z vychovatelů, by musel být provoz DM 
přerušen.  
 
▪ Nastavení výše celkové kapacity DM:  
První místo výkonu činnosti DM (současná kapacita v RŠ 85) na adrese Janderova 478 z důvodu uvedení 
do souladu s aktuálními právními předpisy musí odebrat lůžka a tím obnovit klubovnu, studovnu a izolaci. 
Na adrese Janderova 478 vznikne max. kapacita 78 lůžek (oproti nastavení v RŠ, kde je celková kapacita 
85).  
Druhé místo výkonu činnosti DM na adrese Janderova 190/II (Švecovy koleje) nabízí 23 lůžek. Z jednoho 
pokoje bude vybudováno zázemí pro vychovatele. Z tohoto důvodu počítáme s nabídkou 20 lůžek pro žáky.   
KAPACITA DM CELKEM – 78 + 20 = 98 lůžek 
Předpokládané financování:  
Výše měsíční úplaty za ubytování 1 300,- Kč žák/měsíc, kterou vybírá škola. (příjem 1300*20=26000,- Kč)  
Cena stanovená městem za ubytování je 100,- Kč lůžko/den   
Při poskytnutí 23 lůžek, kdy jeden 3 lůžkový pokoj bude využit jako vychovatelna (výdaj 
100Kč*20lůžek*31dní=62000,- Kč)  

   Cena za lůžko  Počet lůžek  
Počet 
dní  

Celkem/měsíc  
Poplatek 

žáků/měsíc  
Doplatek 

zřizovatele  

Žáci  100,00 Kč  20  31  62 000,00 Kč  26 000,00 Kč  36 000,00 Kč  

Vychovatelna  100,00 Kč  3  31  9 300,00 Kč  0,00 Kč  9 300,00 Kč  

        
Doplatek zřizovatele celkem za 

měsíc  45 300,00 Kč  

Rozdíl těchto dvou částek je 45 300, - Kč měsíčně. Předpokladem je závazek zřizovatele škole tento rozdíl 
kompenzovat 
OŠMT KÚ doporučuje požadované změny u DM pro zajištění ubytování žákům SŠ v J. Hradci. 
Žádost č. 1. d) 
Ředitel školy předložil žádost o zvýšení kapacity pro školní jídelnu k poskytnutí stravování žákům Střední 
zdravotnické školy v ČK na základě jednání a dohody s ředitelkou této školy. Stávající stravování bylo 
zajištěno ZŠ v ČK, ovšem žákům střední školy stravování nevyhovovalo, jak prostorově, tak nabídkou. 
Školní jídelna při SOŠ strojní a elektrotechnické ve Velešíně disponuje dostatečnými prostory a KHS 
vydala k navýšení kapacity rovněž kladné stanovisko. V současné době školní jídelna připravuje stravu 
rovněž pro žáky Gymnázia v ČK, a tak má s rozvozem jídla zkušenosti a je dostatečně personálně 
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vybavená. Po materiální stránce bude nutné pro navýšení strávníků vybavit kuchyni dalším 
konventomatem. 
OŠMT KÚ doporučuje zvýšení kapacity u školní jídelny pro zajištění stravování žáků SŠ, které bude 
odpovídat věkové kategorii strávníků a jejich požadavkům. 
 
Žádost č. 2. 
 
OŠMT KÚ doporučuje z důvodu přijetí žáků z Ukrajiny. Zvýšení kapacity školy se týká naplnění oboru 
žáky věkové kategorie 15+ a odpovídá požadavku uvedenému v DZ JK i ČR pro zvýšení kapacity střední 
školy. 

Název školy Kód oboru Název oboru Celkem
Kap. 

oboru
Součet

Kap. 

školy

79-41-K/81 25 22 0 24 0 0 0 0 71 160

79-41-K/61 22 0 16 12 0 0 50 270

79-41-K/41 21 16 17 25 79 150 200 200

ročník /1.-8./1.-6./1.-4/

Gymnázium
Táborské soukr. gymn. a ZŠ s.r.o.(Tábor, 

Zavadilská 2472)

 
 
Po diskusi proběhlo hlasování:  
 
U s n e s e n í  č. 9/2022/VVVZ-12 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení předložené v mimořádném 
termínu o změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1.9.2022; 
II. doporučuje radě kraje 
1. schválit  
předložené změny údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2022 u právnických osob 
zřizovaných Jihočeským krajem: 
a) Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112, IČO 00583839 

⎯ zvýšení kapacity střední školy ze stávajících 540 na 550 žáků, 
b) Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, IČO 60076101 

⎯ zvýšení kapacity střední školy ze stávajících 450 na 456 žáků, 
c) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, IČO 60816899, 

⎯ zvýšení kapacity u domova mládeže ze stávajících 85 na 98 lůžek, 

⎯ zápis místa školských služeb u domova mládeže na adrese Janderova 190, Jindřichův Hradec II, 377 
01 Jindřichův Hradec 

d) Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527, IČO 00583855 

⎯ zvýšení kapacity u školní jídelny ze stávajících 700 na 800 stravovaných; 
2. vydat stanovisko  
ke změnám v rejstříku škol a školských zařízení u právnické osoby vykonávající činnost škol a školských 
zařízení, jejímž zřizovatelem není Jihočeský kraj: 

⎯ Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o., se sídlem Zavadilská 2472, 390 02 Tábor, 
IČO 25160184, zvýšení kapacity střední školy, ze stávajících 200 na 230 žáků; 

10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bod 2 - Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti sportu 

P. Klíma: Představil DP Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a vysvětlil systém 

individuálních dotací. Pohovořil také o problému v Akademii Dynama, která nevyplácela mzdy svým 

trenérům. Vedení kraje přesto chce udělit dotaci, ale za podmínky kontroly financování v Akademii a to 

krajským zástupcem v dozorčí radě. U dalších dvou žadatelů je stanovena tatáž podmínka.  

 

H. Šímová: Poskytování dotací nad 200 tis. Kč jsou vyhrazeny zastupitelstvu kraje.  
 

Poř. 
č. 

Žadatel Akce / termín 
Celkové náklady 

v Kč 
Žádost ve výši  

v Kč 
Návrh dotace 

v Kč 
Pravomoc 

1. 

Nadační fond na 
podporu fotbalové 
mládeže 
Jihočeského kraje 

Podpora činnosti 
Regionální fotbalové 
akademie Jihočeského 
kraje / termín realizace 
1. 7. 2022 – 30. 6. 2023 

7 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 ZK 
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2. 

HC České 
Budějovice, z.s. 

Zajištění, provozování a 
rozvoj mládežnického 
klubu ledního hokeje – 
Akademie ČSLH / termín 
realizace 1. 5. 2022 – 
30. 4. 2023 

26 860 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 ZK 

3. 

SK Dynamo České 
Budějovice 
akademie, z.s. 

Podpora výchovy 
talentované mládeže / 
termín realizace 1. 7. 
2022 – 30. 6. 2023 

5 000 000,00 4 000 000,00 
3 000 000,00 

 
 

ZK 

CELKEM 39 660 000,00 11 800 000,00 8 800 000,00 

 

1. Žadatel: Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje, žádost došla 27. 4. 
2022, účel: podpora činnosti Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje, termín realizace 
1. 7.  2022 – 30. 6. 2023  

         
- Fotbalová asociace ČR (FAČR), MŠMT a Nadační fondy FAČR společně podporují projekt, který je 

zaměřen na rozvoj fotbalově talentovaných hráčů v mládežnických kategoriích 14 a 15 let. 

- Projekt je založený na základě podepsaného memoranda ze dne 27. 10. 2015 o součinnosti pro vznik 
a fungování RFA mezi FAČR, Statutárním městem ČB a JK 

- Dne 23. 7. 2020 bylo prodlouženo Memorandum o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie 
a to do 30. 6. 2024.  

 
Celková požadovaná částka: 1 800 000 Kč. Tato specifikace je vytvořena na základě reálných dat 
z fungování RFA a závisí na počtu ubytovaných dětí na DM, který pro školní rok 2022/2023 ještě není 
přesně znám.  

• Žádost v dotačním programu kraje pro rok 2022: nebyla podána. Projekt naplňuje cíl DP Podpora 
sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, op. č. 2 Podpora výchovy talentované 
mládeže, avšak žádost nebyla podána v řádném termínu.  

• I přesto, že žádost nebyla do výše uvedeného DP podána, OŠMT vzhledem k dlouhodobé pandemické 
situaci a potřebě podpořit zejména projekty, které vrátí děti a mládež ke sportu, doporučuje poskytnutí 
dotace schválit.  
 

2.  Žadatel: HC České Budějovice, z.s., žádost došla 27. 4. 2022, účel: zajištění, provozování  
a rozvoj mládežnického klubu ledního hokeje – Akademie ČSLH, termín realizace 1. 5. 2022 – 30. 4. 
2023      

 
- Hokejový klub HC MOTOR ČB je největším hokejovým klubem v Jihočeském kraji a je spádovým 

místem pro největší mládežnické hokejové talenty našeho kraje.  

- HC ČB je držitelem statutu „Akademie Českého hokeje“.  
 
Celkové náklady: 26 860 000 Kč 

• Žádost v dotačním programu kraje pro rok 2022: byla podána. Projekt naplňuje cíl DP Podpora 
sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, op. č. 2 Podpora výchovy talentované 
mládeže, avšak žádost byla formálně vyřazena. 

• I přesto, že žádost byla z výše uvedeného DP formálně vyřazena, OŠMT vzhledem k tradici, přínosu 
pro kraj a úspěšnosti klubu doporučuje poskytnutí dotace schválit.  

 

3.  Žadatel: SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., žádost došla 27. 4. 2022, účel: podpora 
výchovy talentované mládeže, termín realizace 7/2022- 6/2023  

 

- SK Dynamo ČB akademie je jednou z 10 akademií v ČR, splňující podmínky statutu akademie 
stanovené FAČR, jedná se o akademii klubovou. 

- Záměrem projektu je zajištění hlavního cíle akademie, kterým je sportovní příprava a výchova 
talentovaných sportovců ve věku 5 až 19 let z celého Jihočeského kraje, kteří se budou schopni 
uplatnit i na nejvyšší profesionální úrovni.  

- Kromě sportu je dbáno i na celkový osobnostní rozvoj dětí a mládeže. Akademie úzce spolupracuje 
s vybranými základními, středními i mateřskými školami i s dalšími sport. kluby. Pro členy jsou 
organizovány nejen sportovní utkání, turnaje, soustředění, fotbalové kempy a příměstské tábory, ale 
např. i dětské dny, besedy s osobnostmi klubu, různé vzdělávací a preventivní semináře. 
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Celkové náklady 5 000 000 Kč 
 

▪ Žádost v dotačním programu kraje pro rok 2022: byla podána. Projekt naplňuje cíl DP Podpora 
sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, op. č. 2 Podpora výchovy talentované 
mládeže. Žádost byla formálně v pořádku, avšak z důvodu snížení alokace v opatření č. 2 
hodnotící komise podporu nenavrhla.  

 
Finanční nároky a krytí: 
Navrženou celkovou částku 8 800 000 Kč na krytí výše uvedených žádostí nemá OŠMT alokovánu ve 
svém rozpočtu, proto navrhuje krytí navrhované částky z nevyčerpaných prostředků z rozpočtu OEZI. 
 

Rada kraje usnesením ze dne 4. 5. 2022 doporučuje zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací dle 
rozpisu uvedeného v tabulce (viz výše). 

Po diskusi se přikročilo k hlasování. 

 
U s n e s e n í  č. 10/2022/VVVZ-12 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje žadatelů: 
1) Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje, Skuherského 1478/14, 370 01 České 
Budějovice, IČO 02043572, na realizaci projektu „Podpora činnosti Regionální fotbalové akademie 
Jihočeského kraje“, v požadované výši 1 800 000 Kč,   
2) HC České Budějovice, z.s., F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice, IČO 14499061, na realizaci 
projektu „Zajištění, provozování a rozvoj mládežnického klubu ledního hokeje – Akademie ČSLH“, 
v požadované výši 6 000 000 Kč, 
3) SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., Střelecký ostrov 27/3, 370 01 České Budějovice, IČO 
47234199, na realizaci projektu „Podpora výchovy talentované mládeže“, v požadované výši 4 000 000 Kč; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy 
schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 s žadateli: 
1) Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje, Skuherského 1478/14, 370 01 České 
Budějovice, IČO 02043572, v požadované výši 1 800 000 Kč na realizaci projektu „Podpora činnosti 
Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje“, termín dosažení účelu dotace 30. 6. 2023,  
2) HC České Budějovice, z.s., F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice, IČO 14499061, ve výši 
4 000 000 Kč na realizaci projektu „Zajištění, provozování a rozvoj mládežnického klubu ledního hokeje – 
Akademie ČSLH“, termín dosažení účelu dotace 30. 4. 2023, 
3) SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., Střelecký ostrov 27/3, 370 01 České Budějovice, IČO 
47234199, ve výši 3 000 000 Kč na realizaci projektu „Podpora výchovy talentované mládeže“, termín 
dosažení účelu dotace 6/2023. 
7/0/3 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bod 3 - Různé 

Paní předsedkyně navrhla do programu příštího zasedání výboru zahrnout aktuální informace o přijímacích 
řízeních a novele zákona „Lex Ukrajina“, s čímž členové výboru souhlasili. 
Příští zasedání bylo dohodnuto na 8. 6. od 14:00 hod.  
 
Paní předsedkyně poděkovala za iniciativu a aktivní účast.  
Jednání bylo ukončeno v 11:15 hod. 
 
Zapsala: Petra Schinková 

Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 


