VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
Zastupitelstva Jihočeského kraje
Tajemník výboru: Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail.: schinkova@kraj-jihocesky.cz

České Budějovice dne 5. 2. 2021
Z Á P I S č. 2
z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se
konalo dne 3. 2. 2021 od 10:00 hod. do 12:25 hod. na KÚ JčK v ul. B. Němcové v Č. Budějovicích
Přítomní členové výboru: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Martin Boška, Ing. Miloš Cieslar,
Mgr. Šimon Heller, Mgr. Lucie Korytářová, Mgr. Martin Maršík, Mgr. Antonín Sekyrka, Ing. Petr Stehlík,
Mgr. Markéta Švadlenová, Mgr. Jusúf Traore, Dis., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Přizváni: Mgr. Pavel Klíma, Ing. Hana Šímová, Ing. Hynek Čížek, Ph.D., Mgr. Lenka Fučíková,
Ing. Radek Lomský, Eva Soukalová
Omluveni: PaedDr. Jan Klimeš, RNDr. Jana Krejsová
Jednání zahájila a vedla předsedkyně výboru D. Škodová Parmová. Přítomných 11 členů výboru, výbor
usnášeníschopný. Návrh programu schválen.
Program jednání:
1. Žádost o poskytnutí individuální dotace Nadačního fondu jihočeských olympioniků
2. Rozpočet školství – sedmá úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2020
3. Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021
4. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2019/2020
5. Podání žádostí do Národního dotačního programu 21 MZe – Centra odborné přípravy
6. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2021
7. Různé
Bod 1 - Žádost o poskytnutí individuální dotace Nadačního fondu jihočeských olympioniků
H. Šímová - Nadační fond jihočeských olympioniků (NFJO) žádá o dotaci ve výši 500 000 Kč s termínem
realizace leden - září 2021. Cílem fondu je podporovat jihočeské sportovce, kteří ojedinělým způsobem
v minulosti dokázali reprezentovat československé barvy na evropských či světových akcích a kteří jsou
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 22 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.).
Slavnostní setkání se sportovními legendami-seniory Jihočeského kraje je naplánováno tradičně
v Bertiných lázních v Třeboni na květen 2021 (případně dle aktuálních protipandemických opatření do
konce září 2021). Pokud bude dotace schválena, bude příspěvek předán jednotlivým navrženým
olympionikům na tomto slavnostním setkání. Jako každý rok je předpokládaná účast rodinných
příslušníků a zástupců Jihočeského kraje, kteří případné odměny předají.
V předchozích letech byla nadačnímu fondu poskytnuta dotace ve výši 400 000 Kč v r. 2020 a 500 000
Kč v r. 2019.
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace Nadačního fondu jihočeských olympioniků;
II. doporučuje
zastupitelstvu Jihočeského kraje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené usnesením
zastupitelstva kraje č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 a poskytnutí individuální dotace žadateli
Nadační fond jihočeských olympioniků, náměstí Přemysla Otakara II. 118/33, 370 00 České Budějovice,
IČO 28073924, ve výši 400 000 Kč na účel: „Podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských
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her jako reprezentanti nebo které reprezentovaly stát na jiných světových nebo evropských sportovních
soutěžích“, termín dosažení účelu dotace 30. 9. 2021.
Hlasování: 11/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 2 - Rozpočet školství – sedmá úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2020
H. Šímová - 18. 12. 2020 MŠMT zaslalo na Krajský úřad Jihočeského kraje 7. úpravu rozpočtu v roce
2020 pro RgŠ ve správě územních samosprávných celků, č. j.: MSMT-43611/2020-15. Úprava zahrnuje
přesuny mezi prostředky na platy a ONIV tak, jak bylo požadováno Krajským úřadem Jihočeského kraje.
Na základě této úpravy mohl krajský úřad vyhovět prakticky všem požadavkům škol na převod mezi platy
a ONIV.
Tab. 1 – Převody mezi platy a ONIV u jednotlivých škol
Krajské
MŠ Nové Homole
MŠ Borovany
Obecní celkem

Platy
0
-30 000
-30 000
-60 000

OON
0
0
0
0

Odvody
0
-10 140
-10 140
-20 280

FKSP
0
-600
-600
-1 200

ONIV
0
40 740
40 740
81 480

Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 18. 12. 2020
Závazný ukazatel
NIV

MP

celkem
v Kč

Zřizovatel

platy
v Kč

OON
v Kč

Kraj

3 310 857 711

2 373 985 542

30 953 585

Obec

6 058 972 610

4 319 492 223

18 809 038

0

0

0

9 369 830 321

6 693 477 765

49 762 623

Rezerva
Celkem 2020

Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 18. 12. 2020 pokračování
Orientační ukazatele

Závazný ukazatel

Odvody

Zřizovatel

ONIV

pojistné

FKSP

v Kč

v Kč

počet
zaměstnanců
v Kč

Kraj

812 869 424

47 479 712

45 569 448

5 214,2215

Obec

1 466 384 234

86 389 568

167 897 547

10 417,2350

Rezerva
Celkem 2020

0

0

0

-61,6065

2 279 253 658

133 869 280

213 466 995

15 569,8500

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského
kraje na rok 2020 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, 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 a dle důvodové zprávy
Hlasování: 11/0/0
Usnesení bylo přijato.
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Bod 3 - Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021
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.
Zápis/změna zápisu/výmaz do/v/z rejstříku škol a školských zařízení u právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení, jejichž je kraj zřizovatelem a vydání stanoviska středním a vyšším
odborným školám ostatních zřizovatelů o zápis/změnu zápisu/výmaz do/v/z rejstříku škol a školských
zařízení, je vyhrazeno a uloženo Radě Jihočeského kraje, a to po projednání ve Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost.
Žádost č. 1
Ustanovení kapitoly Strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení, kterou obsahují oba
dokumenty, jsou při rozhodování ve správním řízení pro orgány, které vedou rejstřík škol a školských
zařízení závazná. DZ JčK stanovuje, že v oblasti oborů vzdělání s maturitní zkouškou všeobecného
zaměření JčK nebude podporovat zápis nové školy, oborů ani navyšování stávající kapacit do rejstříku
škol a školských zařízení vzhledem k dopadům nadměrného odchodu žáků 5. a 7. tříd ZŠ do 1. ročníků
6letých a 8letých gymnázií a také k dostatečným kapacitám víceletých gymnázií v jednotlivých okresech
JčK.
Kapacita oboru zapsaná v rejstříku škol je pro každý obor a pro každou školu závazná a ředitel školy s ní
musí počítat při vyhlašování přijímacího řízení pro uvedení počtu žáků, které bude do prvního ročníku
přijímat. V případě překročení, porušuje zákon.
Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře nabízí 8 leté, 6 leté a 4 leté gymnázium. Navštěvuje ho
celkem 601 žáků, jde o 2. největší gymnázium v Jč. kraji. V oboru 4 letého gymnázia s kapacitou 264
zapsanou v rejstříku škol je naplněnost 254 žáci, tedy volná kapacita je 10 žáků.
Zvýšení o 16 žáků celkem znamená navýšení 1 maturitní třídy pro okres Tábor, kde kromě výše uvedené
školy působí další střední školy s maturitními obory. Oborová skladba středních škol v okrese Tábor
odpovídá současným potřebám trhu práce a jednotlivé obory jsou rovnoměrně zastoupeny.
Po porovnání kapacity oborů s údaji o živě narozených v okrese Tábor, které nevykazují významný
zvýšený nárůst dětí v dalším období, OŠMT společně s výše uvedeným nedoporučuje navýšení kapacity
oboru 8letého gymnázia. Rovněž překročení kapacity oboru není výjimečný případ hodný zvláštního
zřetele, pro který byl měl OŠMT KÚ prominout zmeškání termínu pro předložení žádosti.
Počty žáků gymnázií a konzervatoře - školní rok 2020/2021 (denní forma vzdělávání)
Kód oboru

Gymnázium P.de Coubertina, Tábor, Nám. Fr. Křižíka 860

79-41-K/81

Gymnázium

79-43-K/61

Dvojjazyčné gymn.

79-41-K/610 G-vybr.před.v ciz.j.
79-41-K/41

ročník

Název oboru

Gymnázium

žáci celkem

32

30

32
18
0

33
29
0

31
13
0
64

Celkem

30
12
0
65

29
17
0
59

29
0
12
66

246
89
12
254
601

Kap. Kapacita
oboru školy

240
190
190
264

780

Žádost č. 2
Zřizovatel uvedené právnické osoby předložil opětovně žádost o zápis SŠ (4 leté gymnázium, hudební)
do rejstříku škol, a to z toho důvodu, že rozhodnutí vydané MŠMT o jejím zápisu k 1. 9. 2020 nenabylo
účinnosti. Zřizovatel nedoložil ve stanoveném termínu MŠMT doklady, které byly uvedeny na vydaném
rozhodnutí (MŠMT vydalo rozhodnutí o zápisu školy s podmínkou, že zřizovatel doloží zákonem
stanovené doklady do konce srpna 2020, a tuto podmínku zřizovatel nesplnil). Rada Jč. kraje souhlasila
se zápisem gymnázia k 1. 9. 2020, usnesení č. 1282/2019/RK-84. Vzhledem k tomu, že žádost nemá
odkladný účinek, celý proces zápisu do rejstříku škol je novým správním řízením na základě nové
žádosti, jejíž součástí je stanovisko kraje s aktuálním datem, na jehož území bude střední škola působit,
pokud není jejich zřizovatelem.
Stanovisko OŠMT KÚ vychází ze statistických údajů. V JčK je celkem 22 gymnázií, z toho 16 gymnázií
zřizovaných krajem, 4 soukromými subjekty, 1 obcí a 1 církví. V okrese Č. Budějovice je podle zřizovatelů
7 gymnázií (4 letých): JčK=3, soukromé=3, církev=1.
Oborová kapacita gymnázií v JčK odpovídá demografickému vývoji dětí příslušné věkové kategorie.
Umělecky talentovaným žákům věkové kategorie 15-19 poskytuje v JčK vzdělávání Konzervatoř, která
nabízí vzdělávání v oboru Hudba a Zpěv a dále v JčK uskutečňují umělecké vzdělávání základní
umělecké školy zřizované JčK, soukromníky i obcemi a poskytují umělecké vzdělávání i žákům gymnázií.
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Počet ZUŠ v Českých Budějovicích podle zřizovatelů: JčK=22, soukromé=9, obec=9, církev požádala o
zápis ZUŠ při BiGy k 1.9.2021.
Zápis nové střední školy s oborem 4 letého gymnázia nesplňuje zcela podmínku uvedenou
v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje (DZ JčK) na období
2020–2024. Kapitola 2 Strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení:
„….JčK nebude podporovat zápis nových středních škol s ohledem na dostačující nabídku širokého
spektra oborů středního vzdělávání a vzhledem k neobsazeným kapacitám škol. Výjimkou mohou být
pouze odůvodněné případy, zhoršená dostupnost stávajících kapacit středních škol a aktuální potřeby
trhu práce.
JčK bude podporovat obory čtyřletého gymnázia pro zápis do rejstříku škol a školských zařízení pouze
výjimečně v návaznosti na demografický vývoj, naplněnost škol a dostupnost stávajících kapacit….“
Jako určitou výjimečnost školy lze označit hudební zaměření oboru 4 letého gymnázia, a to pouze v rámci
disponibilních hodin. Počty živě narozených v okrese České Budějovice se od roku 2007 zvyšují, ale
zvýšení není diagonální.
Síť středních škol a jejich kapacity s celkovou naplněností na úrovni 67 % jsou v Jč. kraji dostatečné
a JčK nebude tyto kapacity v souladu s DZ JčK zvyšovat. Oborová skladba středních škol v Jč. kraji
odpovídá současným potřebám trhu práce a jednotlivé obory jsou rovnoměrně zastoupeny na celém
území Jč. kraje.
Stávající počet soukromých škol maximálně doplňuje nabídku, vedle zřizovatele Jč. kraje.
Statistické údaje ani jiné podkladové hodnoty se oproti loňskému roku nezměnily a nevedou OŠMT ke
změně stanoviska a k doporučení pro zápis nové střední školy do rejstříku škol k 1. 9. 2021. Rozhodnutí
je zcela na MŠMT bez ohledu na stanovisko kraje.
Žádost č. 3
Ředitelka školy ve své žádostí uvádí následující:
 Již v loňském roce byl značný zájem veřejnosti umístění žáků na střední školu (SŠ), Praktickou školu
určenou pro žáky s mentálním postižením, která je odloučeným pracovištěm na adrese Dlouhá 35, Č.
Budějovice. Kapacitní možnosti SŠ jsou tak zaplněné, všechny učebny jsou plně obsazeny.
 Žáci, kteří ukončí základní školu v případě vzdělávání na SŠ zůstanou nadále v podnětném prostředí
a každý rok, který stráví ve škole rozvojem a upevňováním dovedností a kompetencí, je velkým
vkladem do jejich budoucnosti.
 Zřízením další třídy SŠ v Trhových Svinech škola umožní střední vzdělání žákům z okolních obcí, pro
které je vzhledem k jejich postižení dojíždění do Českých Budějovic komplikované až nemožné a
hlavně v současné době jsou kapacitní možnosti SŠ v Českých Budějovicích vyčerpané. Na základě
zjištění počtu žáků nastupuje na SŠ silnější ročník a ani v dalších letech tomu nebude jinak.
 V Trhových Svinech ve stávajících prostorách bude nevyužita jedna třída, která by sloužila
k prezenční výuce. Praktická výuka by byla realizována v jednotlivých učebnách dřevo, kovo - dílny,
cvičném domečku a na školní zahradě, kde jsou záhony, skleník, ovocné stromy, a stravování by
poskytovala SOŠ, Školní 713, Trhové Sviny.
 KHS již vydala k uvedeným změnám kladné stanovisko.
Obor Praktická škola dvouletá nabízí MŠ, ZŠ a PrŠ Štítného v Č. Budějovicích s kapacitou uvedenou
v rejstříku škol 28. Dle doložení podkladů od pana ředitele se počet žáků v daném oboru v posledních
pěti letech ustálil na optimálním naplnění 10-16 žáků, což umožňuje plnohodnotné vzdělávání ve
2 třídách. Počet žáků ve třídě od 4 do 6 žáků je v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, rovněž odpovídá doporučení SPC a také
odpovídá povolení zřizovatele o navýšení o 4 žáky na maximálně 10 žáků. Vzhledem k omezeným
prostorám v budově školy není možné otevřít další třídu, a proto kapacitu školy vedenou v rejstříku škol
není možné zcela naplnit.
OŠMT KÚ doporučuje změny v rejstříku škol pro uspokojení potřeb veřejnosti a pro zajištění vzdělávání
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v daném regionu.
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, předložené v mimořádném
termínu,
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2. žádost právnické osoby, jejímž zřizovatelem není Jihočeský kraj, o vydání stanoviska k zápisu nové
střední školy a oboru do rejstříku škol a školských zařízení k 1.9.2021;
Hlasování: 11/0/0
II. souhlasí
se změnami údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021 u právnické osoby:
1. Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860, IČO 60061812
− zvýšení kapacity oboru 8 letého gymnázia 79-41-K/81 Gymnázium ze stávajících 240 na 246 žáků
Hlasování: 9/0/2
2. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228
− zápis nového místa vzdělávání u střední školy (Praktická škola) na adrese Nové město 228, 374 01
Trhové Sviny a současně
− zvýšení kapacity střední školy ze stávajících 10 na 20 žáků celkem
− zvýšení kapacity oboru 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá ze stávajících 10 na 20 žáků
− zvýšení kapacity oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá ze stávajících 10 na 20 žáků
Hlasování: 11/0/0
III. souhlasí
se zápisem nové střední školy do rejstříku škol a školských zařízení k 1.9.2021 s názvem:
Hudební gymnázium České Budějovice s.r.o., V. Talicha 1807/14, 370 05 České Budějovice 2,
− zápis střední školy s kapacitou 72 žáků
− zápis oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, kapacita 72 žáků;
Hlasování: 7/2/2
Usnesení bylo přijato.
(L. Korytářová – dřívější odchod v 11:35 hod.)
Bod 4 - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok
2019/2020
H. Šímová - V souladu s § 10 odst. 2 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zpracovává odbor
školství, mládeže a tělovýchovy každoročně výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji
(dále jen výroční zpráva).
Výroční zpráva je předkládána radě a zastupitelstvu kraje k vzetí na vědomí. Poté v souladu se školským
zákonem a vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů
a výročních zpráv, bude zaslána na MŠMT, nejpozději do 31. 3. 2021, a zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup, tedy na webových stránkách kraje.
Jedná se o soubor analytických, statistických a výkonových ukazatelů za školní rok 2019/2020 dle
stanovené osnovy dané výše uvedenou vyhláškou MŠMT.
Výroční zpráva je rozdělena do několika částí. První kapitolou je demografická analýza, která je důležitá
pro vyhodnocování a prognózu dalšího rozvoje v oblasti vzdělávání a je výchozím bodem pro další
kapitoly. Ve druhé kapitole jsou postupně popsány jednotlivé segmenty vzdělávací soustavy od
předškolního vzdělávání po vyšší odborné vzdělávání, včetně speciálního a zájmového vzdělávání a dále
pak školská zařízení a další oblasti související se vzděláváním. Třetí kapitola hodnotí čerpání finančních
prostředků z rozvojových a dotačních programů vyhlašovaných MŠMT a informuje o mezinárodní
spolupráci škol. Čtvrtá kapitola se zabývá zaměstnatelností čerstvých absolventů středních a vyšších
odborných škol dle oborových skupin. Poslední kapitola přibližuje financování jednotlivých typů škol a
školských zařízení podle zřizovatelů za roky 2018 a 2019, včetně příslušných rozvojových a dotačních
programů MŠMT. Tato kapitola je doplněna přehledem čerpání finančních prostředků z programů EU,
Jihočeského kraje a Fondu rozvoje školství.
V Jihočeském kraji bylo ve školním roce 2019/2020 v mateřských školách 22 997 dětí, v základních
školách 57 559 žáků, ve středních školách v denní formě vzdělávání 26 410 žáků a ve vyšších odborných
školách v denní formě vzdělávání 527 studentů. Oproti předchozímu školnímu roku byl zaznamenán
nepatrný pokles počtu dětí v mateřských školách – o 44 dětí méně, počet žáků základních škol se naopak
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zvýšil o 573, v případě středních škol se počet žáků meziročně zvýšil o 331 a vyšší odborné školy
zaznamenaly pokles o 51 studentů.
V průběhu školního roku 2019/2020 pokračovala podpora škol a školských zařízení prostřednictvím
dotačních programů Jihočeského kraje. Dlouhodobě je např. vyhlašován dotační program Podpora žáků
a studentů Jihočeského kraje, který zahrnuje 3 opatření – Stipendijní motivační program pro žáky
středních škol ve vybraných učebních oborech, Podpora nadaných žáků ze sociálně znevýhodněných
rodin studujících v maturitních oborech a Stipendijní program pro studenty vysokých škol Jihočeského
kraje.
Školy a školská zařízení měly 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. Ve školním roce 2019/2020 se mohly školy
a školská zařízení zapojit do následujících výzev – Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II,
Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.
Školy a školská zařízení čerpaly prostředky i z jiných programů, především z Integrovaného regionálního
operačního programu, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Zaměstnanost
a Programů přeshraniční spolupráce.
Informace k operačním programům EU a dotačním programům Jihočeského kraje jsou uvedeny
v kapitole 5.3 výroční zprávy.
Druhé pololetí školního roku 2019/2020 bylo silně ovlivněno opatřeními souvisejícími s výskytem
onemocnění COVID-19. Školy a školská zařízení se potýkaly s problémy, jež dosud nikdy nemusely řešit.
Distanční výuka se stala stěžejní formou vzdělávání, kterou bylo třeba technicky zajistit tak, aby byla
dostupná všem žákům a studentům.
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 2019/2020.
Hlasování: 9/0/1
Usnesení bylo přijato.
(M. Švadlenová – dřívější odchod ve 12:15 hod.)
Bod 5 - Podání žádostí do Národního dotačního programu 21 MZe – Centra odborné přípravy
H. Šímová - Od roku 2016 vyhlašuje Ministerstvo zemědělství Národní dotační program na podporu
Center odborné přípravy na základě Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až
2020, kde definuje MZe vytvoření Center odborné přípravy (COP) za účelem seznámení žáků s
nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky v oblasti zemědělství, lesnictví, zahradnictví,
vinařství, rybářství, veterinářství a potravinářství. Na základě nominace Jihočeského kraje byly odbornou
komisí MZe vybrány tyto školy:
1. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice, IČO: 60075911,
2. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55,
397 01 Písek, IČO: 60869861,
3. Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480,
389 01 Vodňany, IČO: 60650770,
4. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor,
IČO: 60064781.
V roce 2018 vybrala odborná komise MZe z dodatečných nominací ještě:
5. Střední školu rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688, 379 01 Třeboň,
IČO: 00510912.
Dotační titul je určen na pořízení výukových pomůcek pro příslušný obor vzdělávání, který se na dané
škole vyučuje. Maximální částka podpory z MZe pro COP činí 1,666 mil. Kč. Spoluúčast příjemce
podpory (školy) je minimálně 10 % prokazatelně vynaložených nákladů. Ukončení příjmu žádostí je
31. března 2021.
O návratnou finanční výpomoc žádá všech pět škol, které nemají ve fondu investic dostatečné množství
volných finančních prostředků na předfinancování dotace. Mají je v plánu investic vázány na jiný účel
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použití – jiné investiční akce. Návratná finanční výpomoc bude vrácena nejpozději do konce roku 2021
zpět do Fondu rozvoje školství stejně jako v předcházejících letech.
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
podání žádostí vybraných středních škol zřizovaných Jihočeským krajem do Národního dotačního
programu 21 – Centra odborné přípravy vyhlašovaného Ministerstvem zemědělství dle přílohy tohoto
návrhu;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
návratnou finanční výpomoc z Fondu rozvoje školství školám zapojeným do Národního dotačního
programu 21 – Centra odborné přípravy:
1. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice, IČO: 60075911, ve výši
1 666 000,00 Kč,
2. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55,
397 01 Písek, IČO: 60869861, ve výši 1 666 000,00 Kč,
3. Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480,
389 01 Vodňany, IČO: 60650770, ve výši 1 666 000,00 Kč,
4. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor,
IČO: 60064781, ve výši 1 666 000,00 Kč,
5. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688, 379 01 Třeboň,
IČO: 00510912, ve výši 1 647 000,00 Kč.
Hlasování: 9/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 6 - Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2021
Předsedkyně seznámila členy výboru s plánem činnosti:
1. předkládané projekty v rámci operačních programů EU a jejich kofinancování, předfinancování
a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JčK
termín: průběžně dle vyhlášených výzev;
2. návrhy členů do hodnotitelských komisí pro vyhodnocení dotačních programů a dalších projektů
v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
termín: průběžně;
3. žádosti o změny v rejstříku škol a školských zařízení
a) které se předkládají MŠMT k rozhodnutí k 1. 9. 2021
termín: září – říjen 2021,
b) další v průběhu roku 2021
termín: průběžně dle předkládaných žádostí;
4. Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2018/2019
a dopady demografického vývoje v kraji
termín: leden - únor 2021, průběžně;
5. dotační programy Jihočeského kraje z oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
termín: průběžně;
6. rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v oblasti školských zařízení a informace
o rozpočtu přímých výdajů škol
termín: březen 2021;
jednotlivé úpravy rozpočtu přímých výdajů regionálního školství
termín: průběžně;
7. informace o výsledcích konkursních řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení
termín: průběžně dle vyhlášení konkursních řízení;
8. strategické a koncepční dokumenty (např. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v Jihočeském kraji)
termín: průběžně;
9. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji
termín: průběžně;
10. vyhodnocení plnění plánu práce VVVZ a zpracování zprávy o plnění úkolů VVVZ pro ZK JčK
termín: pololetně;
11. dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení
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termín: průběžně;
12. problematika individuálních dotací žadatelů
termín: průběžně;
13. materiály v oblasti tělovýchovy a spotu v případě, že rozhodování náleží do kompetence ZK
termín: dle potřeby;
14. další neodkladné úkoly na úseku své působnosti
termín: dle potřeby.
Výbor se bude zabývat příp. dalšími úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
schvaluje
plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2021
Hlasování: 9/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 7 - Různé
D. Škodová Parmová informovala, že další jednání VVVZ se uskuteční ve středu 10. 3. 2020 od 10:00
hod. na KÚ II. Čas vyhovuje všem, jednání bude prezenční, v případě potřeby zkombinované
videokonferenčně. Materiály s pozvánkou budou všem včas rozeslány. Paní předsedkyně poděkovala za
účast.

Zapsala: Petra Schinková, tajemnice
Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, předsedkyně
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