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 22. 4. 2021
Z Á P I S č. 4
z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se
konalo videokonferenčně dne 21. 4. 2021 od 10:00 hod. do 11:20 hod.
Přítomní členové výboru: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Martin Boška, Ing. Miloš Cieslar,
Mgr. Šimon Heller, PaedDr. Jan Klimeš, Mgr. Lucie Korytářová, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Antonín
Sekyrka, Ing. Petr Stehlík, Mgr. Markéta Švadlenová, Mgr. Jusúf Traore, Dis., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Nepřítomen: Mgr. Martin Maršík
Přizvaní: Mgr. Pavel Klíma, Ing. Hana Šímová, Ing. Hynek Čížek, Ph.D., Ing. Radek Lomský,
Eva Soukalová
Jednání zahájila a vedla předsedkyně výboru D. Škodová Parmová. Přítomných 12 členů výboru, výbor
usnášeníschopný. Návrh programu schválen.
Program jednání:
1. Rozpočet školství – první úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2021
2. Rozpočet školství – rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2021
3. Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021
4. Realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III“ předkládaného
do OP VVV a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
5. Revokace usnesení č. 13/2017/ZK-3 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - Střední škola a Základní škola,
Vimperk
6. Revokace usnesení č. 293/2016/ZK-24 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY J. V. Jirsíka, ČB
7. Různé
Bod 1 - Rozpočet školství – první úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2021
H. Šímová - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ukládá krajskému úřadu v § 161c odst. 8 o rozpisu
a přidělení finančních prostředků následně informovat zastupitelstvo kraje.
Krajský úřad při úpravě ukazatelů rozpisu rozpočtu postupuje dle směrnice MŠMT č. j. MSMT38045/2020 ze dne 20 ledna 2021, kterou se mění směrnice č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna
2019 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu
krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve znění směrnice
č. j. MSMT-32965/2019, podle které postupuje krajský úřad při rozpisu rozpočtu, úpravách rozpisu
rozpočtu a poskytování finančních prostředků (dále jen „směrnice“).
1. Úprava rozpisu rozpočtu na základě výkazů R44-99 – podpůrná opatření
Dle čl. VII směrnice je krajský úřad povinen rozepsat finanční prostředky na přímé výdaje a ONIV ze
státního rozpočtu na podpůrná opatření podle § 16 školského zákona, která uvedou školy a školská
zařízení ve Výkazu R44-99 v průběhu kalendářního roku v případě, že na ně požadují finanční
prostředky. Dále krajský úřad plní i informační funkci, tedy v pravidelných měsíčných intervalech zasílá
jednotlivých dotčeným školám a školským zařízením informační dopis ohledně vykázaných podpůrných
opatření, ve kterém avizuje školám strukturu a počet podpůrných opatření za vykazovací období
a příslušnou částku v Kč, která bude škole přiznána v nejbližší úpravě rozpisu rozpočtu přímých výdajů.
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Tab. 1 – Úprava rozpočtu přímých výdajů dle Výkazu R44-99 za měsíc leden a za měsíc únor v roce 2021
Závazný ukazatel
Orientační ukazatele
Závazný
ukazatel –
NIV
MP
Odvody
ONIV
Počet
celkem
platy
pojistné
FKSP
pracovníků
Měsíc v roce
2021
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v úvazcích
leden

5 046 323

3 672 368

1 241 258

73 447

59 250

10,5662

únor

5 083 294

3 700 290

1 250 698

74 006

58 300

10,5602

2. Nastavení závazného ukazatele na ostatní osobní náklady (OON)
Dle čl. V odst. (4) směrnice krajský úřad stanoví na vrub rezervy finanční prostředky na ostatní osobní
náklady (OON). Po stanovení závazných ukazatelů rozpočtu si školy a školská zařízení žádají
o stanovení ukazatele OON, přičemž prostředky na OON využívají na úhradu odměn za práce konané
mimo pracovní poměr a na odstupné pro zaměstnance, kteří končí pracovní poměr výpovědí pro
nadbytečnost. Na základě požadavků škol a školských zařízení jsou k 12. dubnu 2021 provedeny
přesuny z rezervy KÚ, převody mzdových prostředků mezi platy a OON, při zachování celkového objemu
mzdových prostředků každé jednotlivé škole a školskému zařízení.
3. Dohodovací řízení v roce 2021
Dle čl. VIII směrnice ve kterém se mimo jiné uvádí, že na návrh právnické osoby zřizované obcí,
svazkem obcí nebo krajem, která považuje rozpis přímých výdajů za nepostačující k zajištění nezbytných
potřeb vyplývajících z právních předpisů a rámcových vzdělávacích programů, popřípadě schválených
učebních dokumentů, projedná obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad s touto
právnickou osobou podklady předložené právnickou osobou obecnímu úřad obce s rozšířenou
působností nebo krajskému úřadu v termínech stanovených krajským úřadem. Termíny projednání byly
zveřejněny na webových stránkách krajského úřadu dne 26. 2. 2021.
4. Zohlednění výuky náboženství
Dle čl. XI směrnice krajský úřad na vrub rezervy upraví rozpis rozpočtu na návrh obecního úřadu
v případě právnických osob zřizovaných obcí nebo svazkem obcí.
5. Převody mezi závaznými a orientačními ukazateli
Krajský úřad na základě čl. V odst. 7 umožnil převody z ONIV do platů a navýšil limit počtu zaměstnanců
na návrh právnických osob, realizujících rámcový vzdělávací program, jehož součástí je příprava
k získání řidičského nebo svářečského oprávnění, jejíž praktickou část právnická osoba zajištuje
vlastními zaměstnanci. Při dalších úpravách závazných i orientačních ukazatelů krajský úřad postupuje
dle čl. VI směrnice.
6. Zohlednění vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí
Dle čl. XIV. směrnice MŠMT krajský úřad na vrub rezervy dále upraví v nezbytném rozsahu rozpis
rozpočtu právnické osoby vykonávající činnost školy, pokud tato škola zajišťuje v souladu s § 20 odst. 5
až 7 školského zákona bezplatnou přípravu žáků cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí
k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám
těchto žáků.
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 12. 4. 2021
Závazný ukazatel
NIV
MP

Zřizovatel

celkem
v Kč

platy
v Kč

OON
v Kč

Kraj

3 600 089 546

2 584 318 222

30 198 559

Obec

6 643 886 353

4 761 682 648

18 805 539

48 375 151

21 795 983

758 525

10 292 351 050

7 367 796 853

49 762 623

Rezerva
Celkem 2020
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Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 12. 4. 2021 pokračování
Závazný
Orientační ukazatele
ukazatel
Odvody
ONIV
Zřizovatel
počet
pojistné
FKSP
zaměstnanců
v Kč
v Kč
v Kč
Kraj

883 706 672

51 686 364

50 179 729

5 215,1029

Obec

1 615 805 007

95 233 653

152 359 506

10 640,8513

7 623 229

436 314

17 761 100

62,3658

2 507 134 908

147 356 331

220 300 335

15 918,3200

Rezerva
Celkem 2020

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 2021 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, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu.
Hlasování: 12/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 2 - Rozpočet školství – rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2021
H. Šímová - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ukládá krajskému úřadu v § 161c odst. 8 o rozpisu a
přidělení finančních prostředků následně informovat zastupitelstvo kraje.
1. Legislativní rámec rozpisu rozpočtu pro regionální školství na rok 2021
Rozpis rozpočtu přímých výdajů je uskutečňován v souladu s:
- § 160 - § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláškou č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, v dalším
textu označena „vyhláška“.
- Směrnicí MŠMT č. j. MSMT-38045/2020 ze dne 20 ledna 2021, kterou se mění směrnice č. j.
MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů
finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou
působností ve znění směrnice č. j. MSMT-32965/2019, podle které postupuje krajský úřad při
rozpisu a poskytování finančních prostředků,
- podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení postupem podle § 161 odst. 5, § 161a odst. 2,
§ 161b odst. 2 a § 161c odst. 6 školského zákona a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
při zpracování návrhů rozpisů rozpočtů finančních prostředků na přímé výdaje ze státního
rozpočtu právnickým osobám zřizovaným obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož
předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství.
- Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2021,
č.j. MSMT-203/2021 (dále jen „Principy“)
2. Principy rozpisu rozpočtu pro regionální školství na rok 2021
MŠMT zpracovalo Principy, které obsahují zásady rozpisu rozpočtu i závazné ukazatele rozpisu rozpočtu
jednotlivým krajům České republiky na rok 2021.
Rozpočet pro RgŠ ÚSC pro rok 2021 oproti roku 2020 zohledňuje:
plné pokrytí nárůstu počtu dětí, žáků, studentů ve školním roce 2020/2021 oproti roku 2019/2020,
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zvýšení prostředků na platy pedagogických pracovníků o 9 % od 1. 1. 2021, z toho zvýšení
platových tarifů o 4 %,
zvýšení prostředků na platy nepedagogických zaměstnanců o 4 % od 1. 1. 2021,
zvýšení finančních prostředků včetně zvýšení limitu počtu zaměstnanců v oblasti pedagogické
práce na větší dělení hodin výuky v základních a středních školách v rámci maximálního počtu hodin
výuky v základních a středních školách financovaného ze státního rozpočtu (tzv. PHmax),
zvýšení finančních prostředků včetně zvýšení limitu počtu zaměstnanců na posílení
nepedagogické práce v mateřských, základních a středních školách,
zvýšení finančních prostředků v oblasti ostatních neinvestičních výdajů.
Tab. 1 – Závazné a orientační ukazatele rozpisu rozpočtu MŠMT pro Jihočeský kraj na rok 2021
Závazný ukazatel
NIV
MP
celkem
v Kč
Změna 2021 - 2020
Celkem 2021

platy
v Kč

OON
v Kč

922 520 729

674 319 088

0

10 292 351 050

7 367 796 853

49 762 623
Závazný
ukazatel

Orientační ukazatele
Odvody
pojistné
v Kč
Změna 2021 - 2020
Celkem 2021

ONIV
počet
zaměstnanců

FKSP
v Kč

v Kč

227 881 250

13 487 051

6 833 340

348,47

2 507 134 908

147 356 331

220 300 335

15 918,32

3. Rozpis rozpočtu přímých výdajů krajského úřadu školám a školským zařízením
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s „vyhláškou“
stanovil krajské normativy.
Krajské normativy a ukazatele rozhodné pro jejich stanovení spolu s metodikou tvorby rozpočtu vystavil
OŠMT KÚ způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Jihočeského kraje
(https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy) dne 26. 2. 2021. Termín
MŠMT pro zveřejnění matriálů byl stanoven do 5. 3. 2021, tímto byl splněn.
Veškeré materiály k rozpisu rozpočtu obecního školství byly projednány na poradě s pracovníky obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností, která se konala 3. března 2021.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy provedl rozpis přidělených finančních prostředků důsledně
normativně, úměrně výkonům rozpočtovaných organizací.
Na základě výpočtů zveřejněných MŠMT, krajských normativů a v souladu s metodikou byly stanoveny
k 25. březnu 2021 a následně předány návrhy závazných ukazatelů rozpočtu všem školám a školským
zařízením zřizovaným obcemi i krajem, když MŠMT doporučilo krajským úřadům předat závazné
ukazatele rozpočtu přímých výdajů nejpozději do 26. března 2021. Termín stanovený MŠMT byl tímto
dodržen.
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 25. 3. 2021
Závazný ukazatel
NIV
MP

Zřizovatel

celkem
v Kč

platy
v Kč

Kraj

3 579 646 031

2 584 791 178

4

OON
v Kč
*) 0

Obec
Rezerva
Celkem 2021

6 624 853 438

4 767 677 707

*) 0

87 851 581

15 327 968

49 762 623

10 292 351 050

7 367 796 853

49 762 623

Tab. 3 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 25. 3. 2021 pokračování
Závazný
Orientační ukazatele
ukazatel
Odvody
ONIV
Zřizovatel
počet
pojistné
FKSP
zaměstnanců
v Kč
v Kč
v Kč
Kraj

873 659 417

51 695 824

69 499 612

5 218,8340

Obec

1 611 475 065

95 353 554

150 347 112

10 655,1462

22 000 426

306 953

453 611

44,3398

2 507 134 908

147 356 331

220 300 335

15 918,3200

Rezerva
Celkem 2021
*)

Finanční prostředky na ostatní osobní náklady (OON) budou školám a školským zařízením rozděleny na základě jejich žádostí
v první úpravě rozpisu rozpočtu v roce 2021.

Jedná se o přímé výdaje určené na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků ze státního
rozpočtu pro regionální školství Jihočeského kraje, tedy výhradně o přenesenou působnost státní správy.
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na
rok 2021 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, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu.
Hlasování: 12/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 3 – Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021
H. Šímová - Materiál je předložen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
a zároveň na základě §§ 145, 146, 147 a 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
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.
Zdůvodnění žádostí řediteli škol se stanoviskem OŠMT:
Žádost č. 1
Ředitel školy požádal o zvýšení kapacity u domova mládeže (DM) z důvodu narůstajícího počtu
přihlášených žáků ke studiu na střední škole. Vzhledem k tomu, že škola vzdělává značný počet žáků,
cizinců, dochází k narůstajícího počtu žádostí o ubytování v domově mládeže. KHS již kladné stanovisko
škole ke zvýšení kapacity u DM vydala.
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OŠMT KÚ doporučuje změny v rejstříku škol pro uspokojení potřeb veřejnosti a pro zajištění ubytování
žákům v daném regionu. Z hlediska DZ JčK do roku 2024 se jedná o odůvodněný případ, který
s ohledem na potřebu v regionu lze podpořit.
Žádost č. 2
a) Pracoviště DDM v Dačicích působilo až do června 2017 v pronajatých prostorách MŠ, jejímž
zřizovatelem je město Dačice, na adrese Za Lávkami. Z důvodu výstavby nové MŠ město vypovědělo
DDM smlouvu o pronájmu a DDM našlo dočasně náhradní prostory v areálu Nemocnice Dačice. Již v této
době probíhala jednání o výstavbě nového pracoviště DDM v Dačicích, a to v ulici Bratrská. Jč. kraj
schválil svým usnesením č. 220/2017/ZK-7 realizaci projektu „Výstavba nové veřejné budovy v pasivním
energetickém standardu – objekt DDM Dačice“. Výstavba byla zahájena v dubnu 2019 a dokončena
v červnu 2020. V srpnu téhož roku pak proběhlo slavnostní otevření nového pracoviště DDM v Dačicích.
Novou výstavbou získal DDM ve městě Dačice důstojné prostory nejen pro pravidelnou zájmovou
činnost, ale také i pro činnost táborovou, pro kterou se tak stalo v daném regionu pevnou základnou.
DDM rovněž mohlo obohatit svoji nabídku o nové zájmové kroužky. Ve školním roce 2020-2021 se DDM
podařilo otevřít 44 zájmových kroužků a získat tak i nové externí pracovníky. Pracoviště DDM Dačice
spolupracuje i s ostatními školskými zařízeními ve městě Dačice a okolí, včetně ZUŠ a MŠ. Pravidelná
spolupráce je tak především se Zdravým městem Dačice a s organizacemi v přilehlých obcích. Bohužel
vzhledem k epidemiologické situaci nové pracoviště DDM v Dačicích nemělo možnost zrealizovat s plným
obsazením kapacity všechny plánované aktivity.
b) Důvodem změny adresy u Radíkova je změna názvu obce, která byla způsobena dlouhodobě
chybným značením v katastrálním území. Dolní Radíkov byl již v roce 1961 sloučen s Horním Radíkovem
a začleněn pod obec Český Rudolec.
OŠMT KÚ doporučuje změny pro dosažení shody mezi zápisem v rejstříku škol a školských zařízení
a skutečným stavem. Uvedené změny jsou v souladu s DZ JčK pro oblast zájmového vzdělávání.
Žádost č. 3
Ředitel ZUŠ požádal o nové pracoviště, místo vzdělávání, na uvedené adrese pro potřeby výtvarného
oboru, neboť stávající prostory kláštera, kterými ZUŠ disponuje, neodpovídají jeho potřebám a nelze je
ani rozšířit. Plánovaný přesun oboru do nových prostor není spojen s navýšením kapacity ZUŠ.
OŠMT KÚ doporučuje zápis nového místa vzdělávání pro zajištění kvalitního vzdělávání výtvarného
oboru na ZUŠ, který má na škole poměrně vysoké zastoupení. Nové prostory neznamenají zvýšení
kapacity ZUŠ a tím je zápis nového místa vzdělávání v souladu s DZ JčK.
Materiál je nyní předkládán VVVZ k projednání a následně bude předložen RK dne 6. 5. 2021.
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. 2021, předložené
v mimořádném termínu;
II. souhlasí
se změnami údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021 u právnických osob:
1. Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203, IČO 60061880
− zvýšení kapacity domova mládeže ze stávajících 150 na 200 ubytovaných, lůžek
2. Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10, IČO 42409152
− zápis nového místa vzdělávání na adrese Bratrská ulice 179, 380 01 Dačice
− výmaz místa vzdělávání na adrese Za Lávkami 273, Dačice III, 380 01 Dačice
− oprava adresy místa vzdělávání Dolní Radíkov 45, 380 01 Český Rudolec, správný název obce
Radíkov 45, 380 01 Český Rudolec
3. Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické nám. 1
− zápis nového místa vzdělávání na adrese Rudolfovská tř. 2010/1, České Budějovice 3, České
Budějovice
Hlasování: 12/0/0
Usnesení bylo přijato.
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Bod 4 – Realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III“
předkládaného do OP VVV a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
H. Čížek - OŠMT předkládá materiál v souladu se SM/115/ZK Směrnice pro přípravu a realizaci
evropských projektů a zveřejněnou výzvou OP VVV nazvanou Akční plánování v území (č. 02_20_082)
ze dne 30. 9. 2020, do které bude projekt kraje předložen.
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP) je novým nástrojem strategického řízení vzdělávání ve
školách na území kraje. Tento nástroj je nově zaveden pro potřeby synergického řízení aktivit škol
v rámci operačních programů OP VVV a IROP. Akční plánování vyhodnocuje potřeby školství na místní
a regionální úrovni, tyto potřeby jsou zahrnuty do krajských (KAP) a místních akčních plánů rozvoje
vzdělávání (MAP) a slouží k zacílení intervencí v regionálním školství včetně koordinace výzev napříč
operačními programy.
KAP III plynule naváže na projekt KAP realizovaný od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2021. MŠMT proto připravilo
výzvu Akční plánování v území, která zajistí možnost pokračování procesu akčního plánování
zahájeného v roce 2015 (pozn.: v rámci současného projektu vznikly dokumenty KAP I a KAP II, proto je
nyní název KAP III). Délka trvání projektu bude od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2023.
KAP zpracovávají jednotlivé kraje, realizační tým je i bude tvořen zaměstnanci KÚ Jihočeského kraje.
KAP je řešen ve spolupráci s partnery v území a za metodické podpory odborného garanta KAP, kterým
je Národní pedagogický institut (NPI).
Cílem KAP je stanovení priorit a jednotlivých kroků nutných k dosažení cílů vzdělávací politiky v území.
KAP má přispět k zavedení priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol, k systémovému
zlepšení řízení škol s orientací na kvalitu vzdělávání, ke zvýšení kvality vzdělávání v kraji, k začlenění
dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol a také ke vzdělávání vedení škol
a zřizovatelů škol v oblasti akčního plánování, sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem a k rozvoji
funkčních partnerství. Cílem KAP III je rovněž zajištění kontinuity v započatém procesu akčního
plánování.
V rámci Regionální stálé konference (RSK) je vytvořena Pracovní skupina Vzdělávání, na jejíchž
jednáních budou ve fázi realizace projektu diskutována klíčová témata KAP a další priority kraje včetně
infrastruktury SŠ a VOŠ, a to prioritně pro oblast středního a vyššího odborného školství.
Náplní KAP III bude zpracování tzv. ročních Akčních plánů pro roky 2023, 2024 a 2025; tyto akční plány
mají být jakýmsi implementačním dokumentem aktuálního Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy Jihočeského kraje a mají do nich být promítnuty také cíle Strategie vzdělávací
politiky ČR do roku 2030+. Do zpracování akčních plánů budou zapojeny pracovní týmy složené ze
zástupců škol i dalších aktérů ve vzdělávání. K náplni projektu KAP III bude patřit i spolupráce s Místními
akčními plány (MAP), vyhodnocování stanovených priorit a evaluace celého procesu akčního plánování.
Celková délka realizace projektu bude 25 měsíců.
Výstupem KAP III budou kromě ročních akčních plánů náměty pro výzvy OP JAK v novém programovém
období. Jedná se o návrhy aktivit pro projekt Implementace KAP s předpokládanou realizací od konce
roku 2023. V současné době Jihočeský kraj realizuje již 2. vlnu těchto implementačních projektů, které
vždy vycházejí z priorit zjištěných v procesu akčního plánování. Možné aktivity pro implementační
projekty navrhují 4 pracovní týmy složené z nejrůznějších zástupců všech aktérů ve vzdělávání na území
Jihočeského kraje, jejich úloha je v tomto procesu nezastupitelná.
Dalším zásadním výstupem jsou tzv. Rámce pro investice do infrastruktury = 3 seznamy investičních
projektů pro i. SŠ/VOŠ a konzervatoř, ii. pro oblast speciálního školství a iii. pro oblast zájmového,
neformálního vzdělávání a celoživotní učení. Rámce jsou podmínkou pro možnost čerpání investic
z IROP i v novém programovém období a staly se rovněž součástí Regionálního akčního plánu (RAP).
Předložení projektové žádosti pro KAP III se předpokládá v květnu 2021.
Výzva obsahuje následující důležité body pro administraci projektu na úrovni kraje:
• výše zálohové platby – max. 40 %,
• požadavek na spolufinancování ze strany příjemce – 5 %,
• výše projektu – minimálně 6 mil. Kč, maximálně 12 mil. Kč; finanční náklady pro projekt KAP se týkají
pouze mzdových nákladů realizačního týmu (4–5 pracovníků) a odborných zaměstnanců projektu
a paušálních výdajů (sazba 40 %) na 25 měsíců souvisejících s administrací projektu KAP III.
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MŠMT požaduje zachování kontinuity akčního plánování v krajích také proto, aby jeho schválené výstupy
mohly sloužit pro koordinaci a zacílení výzev OP JAK a IROP.
OŠMT předkládá ZK ke schválení projekt ve výši 10 mil. Kč, který je na horní hranici maximální dotace,
skutečná výše projektu se může snížit a bude vycházet z konzultací s MŠMT jako poskytovatele dotace.
Výzvou je stanovena výše podílu spolufinancování 5 % (tj. 500 tis. Kč). Jedná se o částku na celé období
realizace projektu, tedy 25 měsíců.
OŠMT dále navrhuje schválit předfinancování projektu ve výši 15 % plánovaného rozpočtu. Zálohová
platba bude příjemci poskytnuta do 30 dní po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Po obdržení
zálohové platby bude předfinancování vráceno na účet kraje. Prioritně budou použity prostředky OP VVV,
k čerpání předfinancování dojde pouze v případě, pokud poskytnuté prostředky z OP VVV nebudou
dostačující.
Finanční nároky a krytí: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JčK (ORJ 20) činí 2 000 000 Kč,
z toho kofinancování činí 500 000 Kč a předfinancování činí 1 500 000 Kč.
Materiál byl předložen RK dne 15. 4. 2021, nyní je předkládán VVVZ k projednání a následně bude
předložen ZK dne 29. 4. 2021.
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) realizaci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III“ (žadatel: Jihočeský
kraj) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s celkovými
způsobilými výdaji ve výši 10 000 000 Kč,
b) kofinancování projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III“ Jihočeským
krajem ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy tohoto materiálu,
c) předfinancování projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III“ Jihočeským
krajem ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu tj. 1 500 000 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy tohoto materiálu.
Hlasování: 12/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 5 – Revokace usnesení č. 13/2017/ZK-3 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - Střední škola a Základní škola,
Vimperk
H. Čížek - OŠMT předkládá návrh v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění
a v souladu se Směrnicí pro přípravu a realizaci evropských projektů (SM/115/ZK).
Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 13/2017/ZK-3 ze dne 16. 2. 2017 realizaci projektu
„Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku“ (žadatel: Střední škola a Základní škola, Vimperk,
Nerudova 267). Celkové výdaje z rozpočtu kraje byly schváleny ve výši 10 000 000 Kč, z toho způsobilé
ve výši 10 000 000 Kč, kofinancování ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj.
1 000 000 Kč a předfinancování ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 9 000 000 Kč,
s podmínkou přidělení dotace z IROP.
Předmětem projektu je modernizace infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání ve vazbě na
technické vzdělávání a budoucí uplatnění žáků na trhu práce, a to prostřednictvím zřízení nové odborné
mobilní učebny ve formě přenosového vozu a pořízení vybavení pro digitální zpracování obrazu a zvuku,
které bude využito v rámci aktivit zájmového vzdělávání školy.
Realizace projektu je předpokládána v letech 2021 až 2022.
Projekt byl v roce 2016 předložen do 57. výzvy IROP „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání (SVL)“. V září 2020 došlo ze strany ŘO k navýšení alokace výzvy a všechny náhradní projekty
byly osloveny s nabídkou možnosti realizace podaného projektového záměru.
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Struktura financování dle schváleného usnesení č. 13/2017/ZK-3 ze dne 16. 2. 2017:
Celkové výdaje projektu:
Způsobilé výdaje:
z toho kofinancování z rozpočtu JčK
z toho dotace / předfinancování z rozpočtu JčK
Nezpůsobilé výdaje:

10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
1 000 000 Kč
9 000 000 Kč
0 Kč

Po aktualizaci rozpočtů a dle schváleného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany IROP je nyní
struktura financování následující:
Celkové výdaje projektu:
Způsobilé výdaje:
z toho kofinancování z rozpočtu JčK
z toho dotace / předfinancování z rozpočtu JčK
Nezpůsobilé výdaje:

11 640 721,51 Kč
11 640 721,51 Kč
1 164 072,16 Kč
10 476 649,35 Kč
0 Kč

Celkové výdaje projektu se navyšují o 1 640 721,51 Kč. Kofinancování projektu z rozpočtu kraje
se zvyšuje o 164 072,16 Kč, částka předfinancování z rozpočtu kraje se zvyšuje o 1 476 649,35 Kč.
Nárok na rozpočet Jihočeského kraje se zvyšuje celkem o 164 072,16 Kč (kofinancování). Dotace
IROP se na výdajích projektu podílí 90 %.
OŠMT prověřil v souladu s čl. 3 směrnice SM/115/ZK možnou míru zapojení vlastních zdrojů organizace.
Organizace si hradí z vlastních finančních prostředků výdaje na projektovou dokumentaci pro podání
žádosti do výzvy IROP.
OŠMT doporučuje schválit kofinancování a předfinancování způsobilých výdajů projektu z rozpočtu
Jihočeského kraje. Uvedená organizace je součástí veřejného vzdělávacího systému a u předloženého
projektu se nejedná o veřejnou podporu.
Finanční nároky a krytí: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JčK (ORJ 20) činí 11 640 721,51 Kč,
z toho kofinancování činí 1 164 072,16 Kč, předfinancování činí 10 476 649,35 Kč. Částka
předfinancování bude do rozpočtu JčK vrácena v roce 2022.
Materiál byl schválen RK dne 8. 4. 2021 (usnesení č. 348/2021/RK-14), nyní je předkládán VVVZ
k projednání a následně bude předložen ZK dne 29. 4. 2021.
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 13/2017/ZK-3 ze dne 16. 2. 2017 ve věci „Realizace projektu předkládaného do
IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - Střední škola a Základní
škola, Vimperk“,
2. schválit
a) realizaci projektu „Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku“ (žadatel: Střední škola
a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního
operačního programu s celkovými výdaji ve výši 11 640 721,51 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji
ve výši 11 640 721,51 Kč,
b) kofinancování projektu „Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku“ Jihočeským krajem ve
výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 164 072,16 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy tohoto materiálu,
c) předfinancování projektu „Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku“ Jihočeským krajem ve
výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 10 476 649,35 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy tohoto materiálu.
Hlasování: 12/0/0
Usnesení bylo přijato.
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Bod 6 - Revokace usnesení č. 293/2016/ZK-24 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY J. V. Jirsíka, ČB
H. Čížek - OŠMT předkládá návrh v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění
a v souladu se Směrnicí pro přípravu a realizaci evropských projektů (SM/115/ZK).
Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 293/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 realizaci projektu
„Jirsíkovo vzdělávací centrum“ (žadatel: Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fr. Šrámka 23).
Celkové výdaje z rozpočtu kraje byly schváleny ve výši 18 000 000 Kč, z toho způsobilé ve výši
18 000 000 Kč, kofinancování ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 800 000 Kč
a předfinancování ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 16 200 000 Kč, s podmínkou
přidělení dotace z IROP.
Cílem projektu je vybudování Jirsíkova vzdělávacího centra, které poskytne zázemí pro zájmové
a volnočasové aktivity včetně celoživotního vzdělávání.
Projekt řeší problém nedostatečné vybavenosti Gymnázia J. V. Jirsíka pro potřeby zájmového,
neformálního a celoživotního vzdělávání v oblasti cizích jazyků, informačních technologií a technických
oborů. V současné době škola disponuje pouze 2 jazykovými učebnami a 2 učebnami informatiky. Škola
není schopna kapacitně zajistit, aby veškerá zájmová a volnočasová aktivita probíhala v prostorách
hlavní budovy školy určených pro výuku.
Jirsíkovo vzdělávací centrum se bude skládat z přednáškového sálu, PC učebny a učebny cizích jazyků.
Součástí Jirsíkova vzdělávacího centra bude také odpovídající zázemí učeben (kabinet, sociální zařízení,
šatny atp.).
Realizace projektu je předpokládána v letech 2021 až 2022.
Projekt byl v roce 2016 předložen do 57. výzvy IROP „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání (SVL)“. V září 2020 došlo ze strany ŘO k navýšení alokace výzvy a všechny náhradní projekty
byly osloveny s nabídkou možnosti realizace podaného projektového záměru.
Struktura financování dle schváleného usnesení č. 293/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016:
Celkové výdaje projektu:
Způsobilé výdaje:
z toho kofinancování z rozpočtu JčK
z toho dotace / předfinancování z rozpočtu JčK
Nezpůsobilé výdaje:

18 000 000 Kč
18 000 000 Kč
1 800 000 Kč
16 200 000 Kč
0 Kč

Po aktualizaci rozpočtů a dle schváleného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany IROP je nyní
struktura financování následující:
Celkové výdaje projektu:
Způsobilé výdaje:
z toho kofinancování z rozpočtu JčK
z toho dotace / předfinancování z rozpočtu JčK
Nezpůsobilé výdaje:

18 206 311,65 Kč
15 677 414,78 Kč
1 567 741,48 Kč
14 109 673,30 Kč
2 528 896,87 Kč

Celkové výdaje projektu se navyšují o 206 311,65 Kč. Kofinancování projektu z rozpočtu kraje
se snižuje o 232 258,52 Kč, částka předfinancování z rozpočtu kraje se snižuje o 2 090 326,70 Kč.
Nezpůsobilé výdaje nově činí 2 528 896,87 Kč. Nárok na rozpočet Jihočeského kraje se zvyšuje
o 2 296 638,35 Kč (kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů). Dotace IROP se na
způsobilých výdajích projektu podílí 90 %.
Nárůst nezpůsobilých výdajů je způsoben nárůstem rozpočtových cen pro stavební práce mezi obdobími
zpracování projektové dokumentace při podání žádosti v roce 2016 (předpoklad 12,166 mil. Kč) a
stávajícího rozpočtu v cenové soustavě 9/2020 (14,4 mil. Kč). Způsobilé výdaje projektu již nemohou být
oproti podané projektové žádosti navyšovány, celá výše tohoto rozdílu tak spadá do výdajů
nezpůsobilých.
OŠMT prověřil v souladu s čl. 3 směrnice SM/115/ZK možnou míru zapojení vlastních zdrojů organizace.
Organizace si hradí z vlastních finančních prostředků výdaje na projektovou dokumentaci pro podání
žádosti do výzvy IROP.
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OŠMT doporučuje schválit kofinancování, předfinancování způsobilých výdajů a financování
nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje. Uvedená organizace je součástí veřejného
vzdělávacího systému a u předloženého projektu se nejedná o veřejnou podporu.
Finanční nároky a krytí: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JčK (ORJ 20) činí 18 206 311,65 Kč,
z toho kofinancování činí 1 567 741,48 Kč, předfinancování činí 14 109 673,30 Kč a financování
nezpůsobilých výdajů činí 2 528 896,87 Kč. Částka předfinancování bude do rozpočtu JčK vrácena v roce
2022.
Materiál byl schválen RK dne 8. 4. 2021 (usnesení č. 349/2021/RK-14), nyní je předkládán VVVZ
k projednání a následně bude předložen ZK dne 29. 4. 2021.
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 293/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 ve věci „Realizace projektu předkládaného do
IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY J. V. Jirsíka, ČB“,
2. schválit
a) realizaci projektu „Jirsíkovo vzdělávací centrum“ (žadatel: Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice,
Fr. Šrámka 23) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu
s celkovými výdaji ve výši 18 206 311,65 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši
15 677 414,78 Kč,
b) kofinancování projektu „Jirsíkovo vzdělávací centrum“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 1 567 741,48 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
tohoto materiálu,
c) předfinancování projektu „Jirsíkovo vzdělávací centrum“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 14 109 673,30 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
tohoto materiálu,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Jirsíkovo vzdělávací centrum“ Jihočeským krajem
v celkové výši 2 528 896,87 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto materiálu.
Hlasování: 12/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 7 - Různé
Předsedkyně D. Škodová Parmová poděkovala za iniciativu a sdělila, že další jednání VVVZ se uskuteční
ve středu 12. 5. 2021 od 10:00 hod. Materiály s pozvánkou budou včas rozeslány. Paní předsedkyně
poděkovala za účast.
Jednání bylo ukončeno v 11:20 hod.

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