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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 14. 5. 2021 

 
 

Z Á P I S  č. 5 
 

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

dne 12. 5. 2021 od 10:10 hod. do 12:00 hod. 
 
Přítomni - prezenčně: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Martin Boška, Ing. Miloš Cieslar, Mgr. 
Šimon Heller, Mgr. Lucie Korytářová, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Martin Maršík, Mgr. Antonín Sekyrka, 
Ing. Petr Stehlík, Mgr. Markéta Švadlenová, Mgr. Jusúf Traore, Dis., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 
Přítomni - videokonferenčně: PaedDr. Jan Klimeš 
Přizváni: Mgr. Pavel Klíma, Ing. Hana Šímová, Ing. Hynek Čížek, Ph.D., Mgr. Martin Sláma, Bc. Eva 
Lachoutová, Ing. Libuše Jozková, Eva Soukalová 
 
Jednání zahájila a vedla předsedkyně výboru D. Škodová Parmová. Přítomných všech 13 členů výboru, 
výbor usnášeníschopný. Návrh programu schválen. 
 
Program jednání: 

 
1. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v gesci OŠMT  

2. Různé 

 
Bod  1 - Žádosti o poskytnutí individuální dotace v gesci OŠMT  

H. Šímová - Poskytování dotací nad 200 tis. Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám 
v kalendářním roce a poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje jsou podle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), vyhrazeny zastupitelstvu kraje.  
Návrh je předkládán v souladu se směrnicí č. SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování 
veřejné finanční podpory. 
Níže uvedení žadatelé podali v souladu s ustanovením §10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, žádosti o poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje. 
 
Přehled  

Žadatel Akce / termín 
Celkové náklady v 

Kč 
Žádost ve výši 

v Kč 
Návrh dotace v 

Kč 
Veřejná 
podpora 

Pravom
oc 

Ve škole i mimo 
ni, z.s. 

Aktualizace a tisk publikace 
První pomoc pro školy/ 15. 
1. – 30. 11. 2021 

755 295,00 250 000,00 250 000,00 ne ZK 

Rugby Club 
České 
Budějovice, z.s. 

Výstavba veřejného 
sportoviště v Českých 
Budějovicích (Suché Vrbné) 
/ 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 

25 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 ne ZK 

CELKEM 25 755 295,00 4 250 000,00 2 250 000,00   

 
Rozpočet OŠMT 

Alokace individuální dotace ORJ 853 – OŠMT* Vyčerpáno k 26. 4. 2021 Zůstatek k dispozici 

1 195 000 Kč 0,00 Kč 1 195 000 Kč 

*Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na individuální žádosti o dotace zejména na akce a projekty, na které nelze 

z prokazatelných důvodů žádat o dotaci programovou (neoprávněný žadatel, kolize termínů, záměr projektu apod.), příp. ve 
výjimečných případech na projekty a akce, které svým dopadem a přínosem pro Jihočeský kraj jsou vyhodnoceny jako vysoce 
významné či potřebné nebo jejichž finanční náročnost zcela převyšuje možnosti programové dotace.  
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a) Žadatel: Ve škole i mimo ni, z.s., 391 73 Hlavatce 2, IČO 22663029 
Účel:      Aktualizace a tisk publikace První pomoc pro školy, termín realizace 15. 1. – 30. 11. 2021 
Žádost došla dne: 1. 4. 2021 
Požadovaná dotace: 250 000 Kč 

 
Záměr projektu: 
- v letech 2011 – 2014 spolek realizoval projekt podpořený z OPVK zaměřený na vzdělávání v oblasti 

první pomoci – odborný garant Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje.  
- v rámci projektu byla vydána publikace pro školy s názvem První pomoc pro školy v nákladu 

140 ks a dále byl zpracován Návrh koncepce vzdělávání pracovníků škol v problematice první 
pomoci. Aktivity projektu (zejm. První pomoc prožitkem) pokračují i nadále po ukončení financování 
z OPVK.  
Publikace První pomoc pro školy je trvale k dispozici v elektronické podobě na webové stránce 
https://ppp.mimoni.cz/materialy-pro-vyuku-prvni-pomoci-ve-skolach/, není určena primárně pro výuku 
žáků, ale jako podpora pro vedení škol a školských zařízení a jejich pedagogy. 
 

- vzhledem k pozitivním ohlasům škol a doporučujícímu stanovisku ředitele Zdravotnické 
záchranné služby Jihočeského kraje, MUDr. Marka Slabého, MBA, LL.M (viz příloha č. 2 návrhu), 
je záměrem předkládané žádosti revize a grafická úprava publikace První pomoc pro školy a její 
vydání v nákladu 1800 – 2000 výtisků s tím, že 430 výtisků bude distribuováno do škol a 
školských zařízení v Jihočeském kraji.  
Spolek provedl dotazníkové šetření (prováděno v době pandemie a mimořádných opatření), ze 
kterého vyplývá, že poměrně častý zájem o publikaci mají i mateřské školy (je vyšší než u jiných 
stupňů škol). 

 
Dotace Jihočeského kraje je požadována pouze na náklady na obsahovou revizi a na tisk 430 ks 
publikace pro jihočeské školy. S OŠMT KÚ JčK budou konzultovány priority, jakým typům škol bude 
dána přednost při přidělování publikací. Na prvním místě budou školy, které v dotazníkovém šetření 
projevily zájem a zbývající počet výtisků krytých dotací JčK, by se rozdělil dle nastavených priorit, pokud 
jde o typy škol.  
Výše získané dotace bude rozhodující pro počet fyzických výtisků. Tedy pokud dojde ke snížení 
požadované dotace, bude možné dodat publikaci ve fyzické podobě do nižšího počtu škol. Dle stanoviska 
žadatele bude v případě neschválení dotace publikace aktualizována pouze v elektronické verzi.  
 
Celkové náklady na 430 výtisků 250 000 Kč zahrnují: 
- 44 100 Kč obsahová revize a jazyková korektura (zdravotnický a pedagogický metodik), 25 995 Kč 

grafický návrh úprav, 149 820 Kč tisk publikace (240 – 250 stran A5), 19 485 Kč distribuce do škol, 
10 600 Kč odměna administrátora. 

 
Komentář: 

▪ dotace z rozpočtu kraje na stejný účel v r. 2021: nebyla poskytnuta. 
▪ žádost v dotačním programu kraje pro rok 2021: nebyla podána – záměr projektu neodpovídá 

cílům žádného z dotačních programů Jihočeského kraje schválených pro rok 2021. 
▪ OŠMT s organizací Ve škole i mimo ni, z.s., spolupracuje a sleduje její aktivity pro školy 

v Jihočeském kraji. V letech 2018 a 2019 organizace proškolila v kurzech ZDRAVOTNÍK 
a POUČENÝ na 24 mateřských, základních a středních školách všech zřizovatelů 91 účastníků 
kurzů. OŠMT považuje aktivity organizace Ve škole i mimo ni, z.s., pro školy za velmi 
prospěšné. Přidělení dotace na tisk publikace První pomoc pro školy OŠMT doporučuje. 

 
▪ V případě schválení poskytnutí individuální dotace bude s žadatelem uzavřena veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené usnesením zastupitelstva kraje 
č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 s podmínkou, že dotaci lze čerpat na obsahové revize 
a grafické úpravy a na tisk a distribuci publikace pouze pro školy a školská zařízení 
v Jihočeském kraji.  

 
b) Žadatel: Rugby Club České Budějovice, z.s., Senovážné nám. 248/2, 370 01 České Budějovice,  

    IČO 03917479 
Účel:      Výstavba veřejného sportoviště v Českých Budějovicích (Suché Vrbné),  

       termín realizace 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 
Žádost došla dne: 31. 3. 2021 
Požadovaná dotace: 4 000 000 Kč 

 

https://ppp.mimoni.cz/materialy-pro-vyuku-prvni-pomoci-ve-skolach/
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Rugby Club se dne 31. 3. 2021 obrátil na vedení kraje s žádostí o poskytnutí individuální dotace na 
výstavbu veřejného sportoviště v lokalitě ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné v k.ú. České Budějovice 5.  
Žádost o spolufinancování výstavby sportoviště ze dne 21. 8. 2020, adresovaná hejtmance kraje Mgr. 
Ivaně Stráské, byla doposud projednána takto: 
PV 21. 9. 2020 - nepřijala k materiálu usnesení a stanovila, aby byl materiál předložen k projednání 
novému vedení kraje. 
PV 23. 11. 2020 – uložila OŠMT připravit pro žadatele dopis s tím, že je připravován Krajský investiční 
fond, ze kterého by měly být podobné projekty financovány, a jehož statut bude připraven na začátku 
roku 2021. Žadateli bylo odesláno stanovisko v souladu se závěrem PV 23. 11. 2020. 
OŠMT 27. 1. 2021 - odeslal žadateli informaci, že na základě schváleného statutu Krajského investičního 
fondu, mohou finanční prostředky z tohoto fondu čerpat pouze města a obce v Jihočeském kraji. 
Vzhledem k tomu, že pozemky, na kterých je výstavba veřejného sportoviště plánována, jsou v majetku 
statutárního města České Budějovice, muselo by být žadatelem o dotaci statutární město České 
Budějovice.  
Rugby Club – projednal možnost realizace projektu městem České Budějovice, vedení města však 
s tímto postupem nesouhlasilo. 
Rugby Club - 31. 3. 2021 doplnil svou žádost o spolufinancování výstavby náležitostmi podle zák. 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a tato žádost je předkládána 
k projednání. Dne 13. 4. 2021 proběhla schůzka nám. Mgr. Pavla Klímy s prezidentem klubu p. Jakubem 
Žídkem, na které projekt představil a poskytl aktuální informace ke stavu jeho realizace. 
 
Současný stav: 
Rugby Club České Budějovice je jediným ragbyovým klubem v Jihočeském kraji, vznikl v roce 2011. 
Má 130 členů, z toho 80 dospělých a 50 dětí a mládeže. Účastní se dlouhodobé soutěže mužů – 2. liga 
XV (2. nejvyšší soutěž – rugby o 15 hráčích), MČR 7s (11. místo – rugby o 7 hráčích), soutěže žen XV a 
7s a soutěží v mládežnických kategoriích U8 – 16. Dále se hráči a hráčky účastní reprezentačních akcí 
a širšího výběru reprezentace ČR do 20 let. 
Klub má hráče nejen z Českých Budějovic, ale i z Písku, Volar, Tábora a Bechyně. 
V současné době klub trénuje na hřišti ZŠ Bezdrevská a zápasy se konají na hřišti Jihočeské 
univerzity. Obě hřiště jsou z hlediska kvality, bezpečnostních podmínek a zázemí zcela nevyhovující. 
Z tohoto důvodu se klub po projednání se st. městem České Budějovice rozhodl pro vybudování nového 
veřejného sportovního areálu v ulici Elišky Krásnohorské, Suché Vrbné, s realizací v letech 2021 - 2022.  
 
Pozemky areálu jsou v majetku st. města České Budějovice, které s klubem uzavřelo nájemní 
smlouvu. Předmětem smlouvy je nájem pozemků areálu za účelem vybudování a následného užívání 
sportovního areálu, a to ragbyového hřiště, venkovní posilovny, většího dětského hřiště a zázemí, 
s termínem realizace do 31. 12. 2023, doba nájmu pozemků do 31. 12. 2033. 
V areálu je bývalé škvárové hřiště, které je zarostlé, v tomto stavu nepoužitelné. V r. 2019 provedl 
klub částečné vykácení náletových dřevin a úklid areálu (viz příloha č. 6 návrhu). 
 
Plánované řešení sportovního areálu: 

- vybudování ragbyového hřiště s hybridním trávníkem (využitelné pro rugby, fotbal a další sporty 
a aktivity) s parametry pro mezinárodní utkání – vznikne jedno z nejmodernějších sportovišť 
v ČR, 

- umělé zavlažování včetně vrtu s přečerpáváním vody do zásobníků, 
- osvětlení hřiště, 
- workoutové hřiště s běžeckou rovinkou 50 m s umělým povrchem, 
- dětské hřiště s umělým povrchem, 
- zázemí – budova zázemí bude postavena z kontejnerových modulů a bude v ní umístěno: 

3 šatny, sociální zařízení, sklady, kancelář správce, klubovna, tribuna, 
- oplocení areálu, 
- parkoviště. 

 
Využití areálu: 

- areál bude oplocen a otevřen široké veřejnosti (vstup na rugbyové hřiště po dohodě se 
správcem, vstup na workoutové a dětské hřiště neomezený), 

- Rugby Club oslovil sportovní oddíly, mládežnické organizace, školy – zájem o využívání hřiště 
potvrdili:  
FBC Štíři ČB (florbal), Hellboys (americký fotbal), Fight club (bojové sporty), MŠ Sedmikráska, 
Česko – anglické gymnázium. 
O využití hřiště je dále jednáno s Junákem – český skaut, ZŠ Pohůrecká, MŠ U Pramene, TJ Sokol 
České Budějovice. V blízkosti areálu sídlí elokované pracoviště a domov mládeže krajem 
zřizované Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9. 
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- činnost Rugby Clubu ČB – vedle tréninků a organizace mládežnických turnajů umožní pevné 
zázemí i rozvoj klubu, rozšíření členské základny a cílenou výchovu mládeže k morálním 
hodnotám, 

- mezinárodní a celostátní utkání. Plánované akce pro rok 2022: mezinárodní utkání českého 
národního týmu, celorepublikový Mládežnický turnaj pořádaný Rugby Clubem ČB, mezinárodní 
utkání Rugby Clubu s týmy z Anglie a Rakouska. 

 
Připravenost projektu k realizaci a časový harmonogram: 

- zpracována projektová dokumentace,  
- podána žádost o stavební povolení,  
- rozpočet projektu zpracován – dopracovává se finální podoba, náklady max. 25 000 000 Kč s DPH, 
- uzavřena nájemní smlouva na pozemky se st. městem České Budějovice se závazkem vybudování 

veřejně přístupného sportoviště do 31. 12. 2023, 
- Česká rugbyová unie vydala doporučující stanovisko pro vybudování hřiště s tím, že bohužel není 

v jejích možnostech finanční podpora tohoto projektu, 
- projednána možnost financování kolegiem st. města České Budějovice s tím, že v příp. financování 

z rozpočtu JčK se st. město bude rovněž na financování podílet, 
- žádost o dotaci do investiční výzvy Národní sportovní agentury bude podána po vydání stavebního 

povolení a schválení financování z rozpočtu JčK a st. města ČB, 
- do konce roku 2021 - podání a vyhodnocení žádosti o dotaci Národní sportovní agenturou, veřejná 

zakázka na dodavatele stavby, zahajovací práce na pozemku,  
- jaro 2022 - zahájení stavebních prací.  

 
Celkové náklady na projekt:  
20 644 880 Kč bez DPH, tj. 25 000 000 Kč s DPH – výstavba areálu (nezahrnuje vypracování projektové 
dokumentace ve výši 300 000 Kč s DPH a náklady na vybudování dětského hřiště)  
 
Financování projektu – předpoklad žadatele:  
Národní sportovní agentura – 17 500 000 Kč (70% celkových nákladů) – investiční výzva 13/2020, 

program č. 162 52, Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024,  
30% na spolufinancování dotace NSA: 
st. město České Budějovice – 3 000 000 Kč (podána žádost o individuální dotaci – tato byla projednána 

kolegiem města s předběžným stanoviskem financování za podmínky 
financování z rozpočtu JčK) 

Jihočeský kraj – 4 000 000 Kč  
Rugby Club ČB – 500 000 Kč 
V případě, že požadovaná dotace z rozpočtu kraje nebo města nebude poskytnuta v plné výši, bude dle 
sdělení p. Žídka, prezidenta Rugby Clubu, nezbytné projednat s projektantem úpravu projektu tak, aby 
byly sníženy celkové náklady a zachována kvalita sportoviště a zázemí v max. možné míře.  
 
Komentář: 
▪ dotace z rozpočtu kraje na stejný účel: nebyla poskytnuta 
▪ žádost v dotačním programu kraje pro rok 2021: nebyla podána  

Pro rok 2021 není ve schválených dotačních programech kraje výstavba nových sportovišť zahrnuta.  
▪ žádost do Krajského investičního fondu pro rok 2021: nebyla podána – zapsaný spolek je 

neoprávněný žadatel. 
▪ v okrese České Budějovice ani v JčK v současné době neexistuje hřiště pro rugby, které by 

splňovalo parametry pro mezinárodní utkání.  
V lokalitě Suché Vrbné jsou fotbalová hřiště TJ Lokomotiva a SCM Složiště, travnaté hřiště 
přístupné veřejnosti zde není a rovněž ani hřiště workoutové. Projekt dětského hřiště je plánován pro 
všechny věkové kategorie včetně mládežnických (není zahrnut v rozpočtu).  
Nově je workoutové hřiště v kombinaci s dětským otevřeno např. v areálu SK Pedagog, tento koncept 
se osvědčil a je hojně navštěvován dětmi i dospělými.  

▪ vybudování sportovní infrastruktury krajského významu s parametry dle mezinárodních federací je 
jednou z priorit oblasti rozvoje sportovní infrastruktury definovaných v opatření č. 7 Akčního 
plánu ke koncepci SPORT 2025 na období 2020 – 2021 (akční plán Národní sportovní agentury). 

▪ koncept je v souladu s opatřeními Plánu rozvoje sportu v Jihočeském kraji: 
D.8 – podílet se na budování sportovišť pro výkonnostní a vrcholový sport na území JčK včetně podílu 
na budování špičkových sportovišť pro jednotlivé druhy sportu. 

     C.6 - zvýšit atraktivitu prostředí sportovních zařízení a vytvářet tak podmínky pro zvyšování členské 
základny v organizovaném sportu.  

▪ vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze individuální podporu projektu z rozpočtu 
Jihočeského kraje doporučit. 
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▪ při naplnění podmínky veřejného sportoviště, účelu výchovy mládeže, využívání zejména amatérskými 
sportovními kluby působícími na lokální úrovni lze vyhodnotit, že případná podpora nenaplňuje kritéria 
veřejné podpory. 

 
Podle podmínek investiční výzvy Národní sportovní agentury je povinnou přílohou žádosti o dotaci 
vedle stavebního povolení a projektové dokumentace také doklad o zajištění vlastního podílu žadatele 
na financování projektu - tj. i usnesení zastupitelstva územního samosprávného celku. V případě, 
že jej žadatel v době podání žádosti nemá k dispozici, může být nahrazen čestným prohlášením žadatele 
o tom, že má příslib financování akce včetně předpokládaného zdroje financování. Doklad je žadatel 
povinen doložit dodatečně, nejpozději do 2 měsíců ode dne podání žádosti. 
 
V případě schválení dotace z rozpočtu kraje bude s žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené zastupitelstvem kraje s následujícími 
podmínkami: 

- dotace z rozpočtu kraje bude poskytnuta pouze za podmínky schválení a doložení smlouvy 
o poskytnutí dotace z investiční výzvy č. 13/2020 Národní sportovní agentury, programu č. 
162 52 Regionální sportovní infrastruktura na období 2020 - 2024, 

- spolufinancování projektu z rozpočtu statutárního města České Budějovice ve výši min. 
4 000 000 Kč 

- spolufinancování projektu žadatelem (Rugby Club) ve výši min. 500 000 Kč, 
- sportoviště bude bezplatně poskytnuto k užívání organizaci Střední škola obchodní, České 

Budějovice, Husova 9, IČO 00510874, včetně elokovaných pracovišť a domova mládeže, 
jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, primárně pro realizaci výuky tělesné výchovy 
a volnočasových aktivit organizovaných domovem mládeže, v provozní době sportoviště. 
Přičemž krajem zřizovaná organizace bude vyvíjet snahu ohledně zajištění termínu užívání 
sportoviště vždy s dostatečným časovým předstihem, 

- Rugby Club ČB, jako příjemce dotace, je povinen zajistit, aby byl jeden zástupce Jihočeského 
kraje stanoven členem komise pro hodnocení nabídek ve veřejné zakázce na výběr 
dodavatele stavby. 

 
Finanční nároky a krytí:  
Návrh celkem 2 250 000 Kč. 
250 000 Kč – Ve škole i mimo ni, z.s. - v případě schválení podpory této žádosti doporučuje OŠMT 
po projednání s KHEJ finanční prostředky čerpat takto: 
ve výši 150 000 Kč z rozpočtu OŠMT – ORJ 853 (dotační politika), UZ 92, § 3419, pol. 5222,  
ve výši 100 000 Kč z rozpočtu SASP – ORJ 9153, UZ 801, § 6113, pol. 5339.  
Rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků ve výši navržené dotace na ORJ 853, § 3299 
(ostatní záležitosti vzdělávání) je předkládáno ke schválení radě kraje 6. 5. 2021 prostřednictvím OEKO. 

2 000 000 Kč – Rugby Club ČB, z.s. – finanční prostředky na krytí investiční dotace v roce 2021 nejsou 
součástí schváleného rozpočtu kraje na ORJ 8 – OŠMT. 
V případě schválení podpory této žádosti navrhuje OŠMT jako zdroj financování rozpočtovou rezervu 
kraje. Rozpočtové opatření na převod finančních prostředků do rozpočtu OŠMT – ORJ 853, § 3419, pol. 
6322, UZ 92 je současně předkládáno zastupitelstvu kraje 20. 5. 2021 prostřednictvím OEKO. 
 
E. Lachoutová - Národní sportovní agentura dne 27. 4. 2021 zveřejnila informaci k investiční výzvě 
13/2020 na období 2020 – 2024 v rámci programu č. 162 52, Regionální sportovní infrastruktura na 
projekty nad 10 mil. Kč, že v rámci průběžného vyhodnocení žádostí, které došly od 12/2020 do 4/2021, 
je požadovaná dotace 4,2 mld. Kč a alokace výzvy je 600 mil. Kč. Z tohoto důvodu se Národní 
sportovní agentura rozhodla výzvu k 28. 5. 2021 uzavřít a bude vyjednávat s Ministerstvem financí o 
navýšení prostředků. Pokud k němu dojde, tak vyhlásí výzvu novou s tím, že přednost budou mít projekty 
v zásobníku z 1. výzvy. 
Následně dne 4. 5. 2021 při videokonferenčním jednání v rámci Sportovní komise RK zástupce NSA 
uvedl, že v současné době nemá žádné jiné doplňující informace a musí vyčkat na výsledek jednání 
s MF. A dále neví, kdy bude vyhlášena výzva na nové období. Výzva NSA měla uzávěrku příjmu žádostí 
30. 6. 2022 s realizací projektů do 31. 12. 2024.  
Na základě konzultace se zástupci st. města České Budějovice za účelem jednotného postupu a na 
základě sdělení prezidenta klubu, p. Žídka, že do 28. 5. 2021 nestihnou žádost do výzvy NSA podat 
(stavební povelení bude vydáno cca za 2 měsíce - jeho doložení s žádostí je podmínkou výzvy), a projekt 
chtějí realizovat i za cenu, že se o nějaký rok posune (z vlastních prostředků již klub investoval 300 tis. Kč 
do projektové dokumentace) je navrženo stanovit příslib spolufinancování kraje a termín dosažení 
účelu dotace (realizace projektu) do 31. 12. 2025 s tím, že pokud do té doby bude dotace 
z programu NSA poskytnuta a projekt zahájen, Jihočeský kraj poskytne dotaci 2 mil. Kč.  
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Na převod finančních prostředků 2 mil. Kč je souběžně s věcným materiálem předkládáno do 
zastupitelstva kraje 20. 5. 2021 rozpočtové opatření na převod z rozpočtové rezervy kraje do rozpočtu 
OŠMT. V případě, že nebudou prostředky čerpány, budou převedeny prostřednictvím Fondu rozvoje a 
rezerv do dalšího období, příp. vráceny do rezervy kraje a nárokovány v návrhu rozpočtu pro rok, ve 
kterém se bude předpokládat vyplacení dotace. 
 
Vyjádření správce rozpočtu: 
Tomáš Budík (OEKO): Souhlasím s financováním z rozpočtu SASP ve výši 100 000 Kč. 

Bc. Blanka Klímová - Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím s financováním částky 150 000 Kč 
z rozpočtu OŠMT z prostředků alokovaných pro individuální dotace (§ 3419, pol. 5222, ORJ 853, UZ 92). 
Finanční prostředky jsou zajištěny na OŠMT rozpočtovým opatřením předloženým radě kraje dne 6. 5. 
2021. 
Na individuální dotaci ve výši 2 mil. Kč pro Rugby Club ČB, z.s. OŠMT ve svém rozpočtu v současné 
době nedisponuje potřebnými prostředky. V případě schválení bude tato dotace financována na úkor 
prostředků z rozpočtové rezervy kraje, a to rozpočtovým opatřením předloženým radě a zastupitelstvu 
kraje. Financování tohoto projektu bude pouze za předpokladu dodržení podmínek schválení a poskytnutí 
dotace NSA, spolufinancování projektu z rozpočtu statutárního města ČB a minimálního vlastního podílu 
žadatele.  
 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 

I. bere na vědomí 
žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje žadatelů: 
1) Ve škole i mimo ni, z.s., 391 73 Hlavatce 2, IČO 22663029, na realizaci projektu „Aktualizace a tisk 
publikace První pomoc pro školy“, v požadované výši 250 000 Kč, 
2) Rugby Club České Budějovice, z.s., Senovážné nám. 248/2, 370 01 České Budějovice, IČO 
03917479, na realizaci projektu „Výstavba veřejného sportoviště v Českých Budějovicích (Suché Vrbné)“, 
v požadované výši 4 000 000 Kč; 

II. doporučuje 
Zastupitelstvu Jihočeského kraje  
schválit  
1) poskytnutí individuální dotace v požadované výši 250 000 Kč na realizaci projektu „Aktualizace a tisk 
publikace První pomoc pro školy“ žadateli Ve škole i mimo ni, z.s., 391 73 Hlavatce 2, IČO 22663029, 
termín dosažení účelu dotace 30. 11. 2021,  
2) poskytnutí individuální dotace ve výši 2 000 000 Kč z požadované částky 4 000 000 Kč na realizaci 
projektu „Výstavba veřejného sportoviště v Českých Budějovicích (Suché Vrbné)“ v areálu v ul. Elišky 
Krásnohorské, Suché Vrbné, k.ú. České Budějovice 5, žadateli Rugby Club České Budějovice, z.s., 
Senovážné nám. 248/2, 370 01 České Budějovice, IČO 03917479, s termínem dosažení účelu dotace 
a jejího vyplacení nejpozději do 31. 12. 2025, za podmínky schválení a doložení smlouvy o poskytnutí 
dotace na tento projekt z programu Národní sportovní agentury, Jihočeskému kraji, a podpory tohoto 
projektu ze strany statutárního města České Budějovice minimálně ve výši 4 000 000 Kč 
a spolufinancování projektu žadatelem minimálně ve výši 500 000 Kč, 
3) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené usnesením 
zastupitelstva kraje č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 s žadateli a za podmínek uvedených v odst. 1 a 
2 části II. tohoto usnesení. 

 
Hlasování: 13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 2 - Různé 
H. Šímová – poděkovala členům výboru za předem zaslané podněty pro diskuzi: 
 
2.1 Spolupráce škol a zaměstnavatelské sféry – veřejností obecně vnímána jako nedostatečná, ale JK 
má tuto spolupráci na špičkové úrovni, do vzdělávacího systému v ČR jsou aplikovány prvky duálního 
systému, na základě vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři mají 
školy možnost uzavírat smlouvy se zaměstnavateli na praxe žáků, kteří pak mohou po ukončení studia 
najít uplatnění v daném podniku, další předpisy nejsou potřebné, jako jeden z mála krajů máme velké 
množství praxí žáků, ale i dobře vybavené dílny – ty se hodily v době pandemie covidu, kdy mnoho 
podniků ukončilo smlouvy o praxi žáků. JK se v této oblasti velmi osvědčila i spolupráce s JHK, která je 
prvotním partnerem podniků, spolupracujeme též na projektech JHK umožňujících také „praxi“ 
výchovných poradců i učitelů odborných předmětů v podnicích, JK poskytuje žákům stipendia od roku 
2009 (na 3 roky studia až 27 tis. Kč) – jde o podporu učebních oborů, pro roky 2017 – 2020 JK schválil 
koncepční dokument – Akční plán pro podporu technického vzdělávání, který vznikl ve spolupráci s JHK, 
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JSRLZ a ÚP ČR. Pandemie covidu zatím pozastavila další rozvoj těchto aktivit, snažíme se najít školy, 
které zaštítí JK v oblasti IT a kybernetiky 
 
2.2 Problematika environmentálního vzdělávání a výchovy – není sice stěžejní oblastí OŠMT, přesto se 
zúčastňujeme vyhlášení výsledků soutěží, hodnocení praxí, spolupracujeme s VŠ a samozřejmě s OZZL 
KÚ v této oblasti, podíleli jsme se na tvorbě koncepce environmentální výchovy, kterou jsme 
připomínkovali, jihočeské školy jsou v této oblasti velice aktivní, vznikají krajské ekologické kluby, školy 
mají k dispozici finanční prostředky na ocenění environmentálního koordinátora, finanční prostředky lze 
získat skrze dotační programy, nicméně za poslední 2 roky JK dotace v environmentální oblasti snížil 
v rámci hledání úspor pro dobu krize, věříme však, že programy budou znovu nastartovány. 
 
L. Jozková - Dotační program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 
fungoval od roku 2004 každoročně, celková částka se postupně zvyšovala, nejvyšší úrovně dosáhla pro 
rok 2020 a to ve výši 3 mil. Kč (HK bylo navrženo k rozdělení cca 2 mil. Kč pro školy a 1 mil. Kč pro obce 
a NNO), ale kvůli pandemii covidu byl program v roce 2020 zastaven a fin. prostředky nebyly poskytnuty. 
 V roce 2019 bylo podpořeno 28 projektů škol celkovou částkou 908 tis. Kč. Pro rok 2021 byl dotační 
program zrušen. Zájem ze strany škol o realizaci EVVO projektů v průběhu let rostl, v roce 2020 byly 
převažujícími žadateli o dotaci, k podpoře bylo navrženo 46 projektů škol. Z jednání se zástupci MŽP ČR 
v dubnu 2021 vyplynulo, že ve všech krajích ČR (mimo Jihočeského) zůstaly dotační programy EVVO 
zachovány, většinou byl vzhledem k pandemii covidu objem dotačních prostředků do EVVO snížen, ale 
programy nebyly v letech 2020 a 2021 zrušeny. 
V. Vojtko – Stat. město ČB se snaží dotační programy s environmentálním zaměřením zachovat, většinou 
jde o celkovou částku cca 1 mil. Kč 
 
L. Korytářová – odchod v 11:25 hod. 
  
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje 
Zastupitelstvu znovuobnovení dotačního programu pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 
v Jihočeském kraji. 

 
Hlasování: 12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
2.3 Plánované koncepce v oblasti školství 
P. Klíma – pohovořil o plánovaných koncepcích: A. podpora regionálních potravin a zdravých jídelen – na 
toto téma se bude konat 18. 5. pracovní stůl, B. práce s talenty – chceme se inspirovat také v zahraničí 
(Rakousko, Bavorsko) a přizpůsobit model českým poměrům, mohla by vzniknout tzv. talentcentra - ta by 
spolupracovala s Jihočeskou univerzitou, která patří mezi nejlépe hodnocené univerzity v ČR. 
D. Škodová Parmová – jak univerzita jako celek, tak i jednotlivé fakulty naší univerzity se opět umístily na 
předních příčkách hodnocení, např. průzkumu časopisu Týden a dalších periodik. Nově se do pěti 
nejlepších fakult v oblasti ekonomie přidala i Ekonomická fakulta JU. 
P. Klíma – pokračoval v představení koncepcí - C. rozvoj moderního vzdělávání - v rámci spolupráce 
s PF JU, na konci září by se měla konat v Č Budějovicích „startovací“ Velká vzdělávací konference – 
měla by zahájit diskusi v Jihočeském kraji o tom, jak vzdělávat v 21. století 
 
J. Krejsová – odchod v 11:40 hod. 
Š. Heller – odchod v 11:45 hod. 
 
V. Vojtko a D. Škodová Parmová – zmínili důležitost vzdělávání učitelů odborných předmětů. 
 
D. Škodová Parmová - uvedla, že je v procesu akreditace nových studijních programů pro učitele 
odborných předmětů, od 1.9. by měl začít fungovat program major minor pro přípravu kvalifikovaných 
učitelů odborných předmětů za spolupráce Pedagogické fakulty s ostatními fakultami JU. 
 
2.4  Kritéria pro výběr projektů IROP SŠ  

H. Čížek - jedná se o nový požadavek MMR a MŠMT (způsob výběru projektů musí být uveden v RAP). 
Již v srpnu 2020 musel realizační tým na pokyn MMR zjistit tzv. absorpční kapacitu pro oblast středního 
školství (výsledkem tabulka se 116 projekty v celkové výši 1,173 mld. Kč). Projekty musí být 
prioritizovány, protože předpokládaná alokace pro JK bude cca 300 mil. Kč,. Nejdříve byly stanoveny 
hlavní požadavky na projektové záměry: organizace zpracuje 1 projektový záměr, přičemž minimální výše 
výdajů bude 2 mil. Kč, maximální pak 20 mil. Kč.  
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M. Švadlenová – odchod v 11:50 hod. 
 
Hodnotiteli projektových záměrů budou členové PSV, kteří budou bodovat jednotlivé projekty do předem 
připravené tabulky, bodová škála bude v rozmezí 1–100. V podkladech k jednání jsou uvedena konkrétní 
zaměření projektových aktivit, které budou podporované v IROP a které školy mohou v projektu 
realizovat.  
 
Kritéria budou subjektivní, základním hlediskem je kvalita projektu. Konečné pořadí bude stanoveno dle 
součtu bodových hodnot, pak budou bodové hodnoty pro jednotlivé projekty navýšeny o koeficient 
čerpání dotací, kdy budou zvýhodněny školy, které čerpaly málo dotačních prostředků v období 2013–
2020. Školy obdrží kritéria, aby věděly, co se bude kladně hodnotit, a realizační tým bude konzultovat se 
školami jejich záměry, pokud aktivity nebudou odpovídat programovému dokumentu IROP. 
 
Konečný seznam prioritizovaných projektových záměrů bude schvalovat PSV, projekty budou seřazené 
sestupně podle získaných bodů. Od MMR obdržel realizační tým pokyn, že kdykoliv máme být schopni 
stanovit hranici úspěšnosti projektů, tzn. stanovit hranici, kdy projekty nad touto hranicí budou ve finální 
tabulce a tím pádem v RAP; je možnost tuto hranici stanovit až na 130 % alokace pro kraj. Rozhodli jsme 
se stanovit hranici 105 %, aby si školy nekonkurovaly podle času předložení žádosti, kdy by mohly být 
zvýhodněny projekty zahrnující pouze nákup vybavení proti projektům se stavebními pracemi, které jsou 
časově náročnější. 
 
Postup výběru projektů i samotná kritéria byla předjednána se zástupci škol všech zřizovatelů. 
 
Projektové záměry poslalo celkem 58 středních škol v celkové výši 600 mil. Kč. 

 
 
 
Předsedkyně D. Škodová Parmová poděkovala za iniciativu a sdělila, že další jednání VVVZ se uskuteční 
ve středu 16. 6. 2021 od 10:00 hod. Materiály s pozvánkou budou včas rozeslány. Paní předsedkyně 
poděkovala za účast. 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno ve 12:00 hod. 
 

 
Zapsala: Petra Schinková, tajemnice 

 
Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, předsedkyně 


