
 

 

VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

USNESENÍ 

z 15. zasedání VVVZ ZJK dne 10.10. 2022 

 
U s n e s e n í  č. 21/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje  
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského 
kraje na rok 2022 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, dobrovolnými 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: 7/0/0 

 

U s n e s e n í  č. 22/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 1 500 000 Kč na akci „Světový pohár 
v cyklokrosu 2022“ žadatele Agentura Cyklistika, společnost s ručením omezeným, Na Bydžově 3122, 390 05 
Tábor, IČO 63911167; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit  
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem Agentura 
Cyklistika, společnost s ručením omezeným, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor, IČO 63911167, ve výši 1 000 000 
Kč na realizaci projektu „Světový pohár v cyklokrosu 2022“, termín dosažení účelu dotace 23. 10. 2022. 
Hlasování: 7/0/0 

 

U s n e s e n í  č. 23/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
závaznou přihlášku počtu osob na Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR; 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit  
účast reprezentace Jihočeského kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2023 v počtu 122 
účastníků. 
Hlasování: 7/0/0 

 

U s n e s e n í  č. 24/2022/VVVZ-15 
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 v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2023 dle důvodové zprávy, 
2. žádosti Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, a Střední odborné školy a Středního odborného 

učiliště Písek, Komenského 86, jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj, o změnu údajů vedených v rejstříku škol 
a školských zařízení dle důvodové zprávy v mimořádném termínu k 1. 9. 2022; 

II. doporučuje radě kraje schválit 
1. změnu údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2023 u právnické osoby 

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13, IČO 60 075 970, změna 
nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech s maturitní zkouškou: 
a. snížení kapacity oboru 23-41-M/01 Strojírenství, denní forma vzdělávání, ze stávajících 210 na 180 žáků, 
b. zvýšení kapacity oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika, denní forma vzdělávání, ze stávajících 270 na 300 

žáků; 
2. změnu údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2023 u právnické osoby 

Základní škola Vodňany, náměstí 5. května 104, IČO 70 520 208: 
a. snížení kapacity školy ze stávajících 87 na 54 žáků, 
b. snížení kapacity oboru 79-01-C/01 Základní škola, ze 75 na 42 žáků; 

3. změnu údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2023 u právnické osoby 
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480, IČO: 60 
650 770, zvýšení kapacity domova mládeže ze 157 na 165 ubytovaných; 

4. změnu údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2023 u právnické osoby 



 

 

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1, IČO: 60 076 046: 
a. snížení kapacity školy z 600 na 468 žáků, 
b. výmaz dobíhajících oborů 63-41-M/004 Obchodní akademie, denní, dálková, večerní forma vzdělávání  

a oboru 78-42-M/002 Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání, 
c. výmaz oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, večerní forma vzdělávání; 

5. změnu údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností v nejbližším možném termínu dle 
zápisu změny do rejstříku škol a školských zařízení u právnické osoby 
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO: 60 076 046, zvýšení kapacity domova mládeže ze 
74 na 76 ubytovaných; 

6. změnu údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností v nejbližším možném termínu dle 
zápisu změny do rejstříku škol a školských zařízení u právnické osoby 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek, Komenského 86 
a. zvýšení kapacity školní jídelny na adrese Budějovická 1664, 397 01 Písek ze stávajících 1 500 na 1 600 

stravovaných  
b. zvýšení kapacity školních jídelen-výdejen na adrese Na Spravedlnosti 741/22, 397 01 Budějovické 

Předměstí a Samoty 2124, 397 01 Budějovické Předměstí, ze stávajících 200 na 300 vydávaných porcí. 
Hlasování: 7/0/0 

 

U s n e s e n í  č. 25/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit 
1. změnu usnesení č. 333/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 ve věci „Realizace projektu předkládaného do IROP 
a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – GY, 
Dačice“ tak, že text v části I. schvaluje v bodech 1–4 tohoto usnesení se nahrazuje takto: 
1. realizaci projektu „Přístavba budovy Gymnázia Dačice“ (žadatel: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213) 
a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s celkovými výdaji 
ve výši 45 320 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 20 000 000 Kč, 
2. kofinancování projektu „Přístavba budovy Gymnázia Dačice“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 2 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto 
návrhu, 
3. předfinancování projektu „Přístavba budovy Gymnázia Dačice“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 18 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto 
návrhu, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Přístavba budovy Gymnázia Dačice“ Jihočeským krajem  
v celkové výši 25 320 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 
2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto návrhu, 
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem, městem Dačice a Gymnáziem Dačice dle přílohy 
č. 2 tohoto návrhu; 
Hlasování: 7/0/0 
 

U s n e s e n í  č. 26/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. zrušit usnesení č. 361/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 ve věci „Realizace projektu předkládaného do IROP  
a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ 
obchodní, Č. Budějovice“, 
2. schválit 
a) realizaci projektu „Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“ (žadatel: Střední škola 
obchodní, České Budějovice, Husova 9) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního 
programu 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 39 800 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši  
20 000 000 Kč, 
b) kofinancování projektu „Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“ Jihočeským krajem ve 
výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace  
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
c) předfinancování projektu „Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“ Jihočeským krajem 
ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 18 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace  
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“ 
Jihočeským krajem v celkové výši 19 800 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního 



 

 

operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto 
návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 27/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. zrušit usnesení č. 360/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 ve věci „Realizace projektu předkládaného do IROP  
a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – 
SPŠSE, Č. Budějovice“, 
2. schválit 
a) realizaci projektu „Rozšíření učebních kapacit – nástavba odborných učeben a zázemí“ (žadatel: Střední 
průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13) a podání žádosti  
o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 30 000 
000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 20 000 000 Kč, 
b) kofinancování projektu „Rozšíření učebních kapacit – nástavba odborných učeben a zázemí“ Jihočeským 
krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace  
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
c) předfinancování projektu „Rozšíření učebních kapacit – nástavba odborných učeben a zázemí“ Jihočeským 
krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 18 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace  
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Rozšíření učebních kapacit – nástavba odborných učeben  
a zázemí“ Jihočeským krajem v celkové výši 10 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy 
tohoto návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 28/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. zrušit usnesení č. 352/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 ve věci „Realizace projektu předkládaného do IROP  
a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SZdrŠ a VOŠ, Č. Budějovice“, 
2. schválit 
a) realizaci projektu „Vybudování odborných učeben a zázemí pedagogických pracovníků (kabinety)“ (žadatel: 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3)  
a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s celkovými výdaji 
ve výši 24 600 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 20 000 000 Kč, 
b) kofinancování projektu „Vybudování odborných učeben a zázemí pedagogických pracovníků (kabinety)“ 
Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 000 000 Kč, s podmínkou přidělení 
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
c) předfinancování projektu „Vybudování odborných učeben a zázemí pedagogických pracovníků (kabinety)“ 
Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 18 000 000 Kč, s podmínkou přidělení 
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Vybudování odborných učeben a zázemí pedagogických 
pracovníků (kabinety)“ Jihočeským krajem v celkové výši 3 600 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace  
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 29/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. zrušit usnesení č. 345/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 ve věci „Realizace projektu předkládaného do IROP  
a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠR a vodohospodářská, Třeboň“, 
2. schválit 
a) realizaci projektu „Výstavba aquaponického skleníku na SŠRV, Třeboň“ (žadatel: Střední škola rybářská  
a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688) a podání žádosti o podporu do Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 19 800 000 Kč, z toho s celkovými 
způsobilými výdaji ve výši 12 705 000 Kč, 



 

 

b) kofinancování projektu „Výstavba aquaponického skleníku na SŠRV, Třeboň“ Jihočeským krajem ve výši  
10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 270 500 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy 
tohoto návrhu, 
c) předfinancování projektu „Výstavba aquaponického skleníku na SŠRV, Třeboň“ Jihočeským krajem ve výši  
90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 11 434 500 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy 
tohoto návrhu, 
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Výstavba aquaponického skleníku na SŠRV, Třeboň“ Jihočeským 
krajem v celkové výši 6 850 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 30/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. zrušit usnesení č. 343/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 ve věci „Realizace projektu předkládaného do IROP  
a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SRŠ a VOŠ, Vodňany“, 
2. schválit 
a) realizaci projektu „Učebna pro recirkulační a aquaponický systém chovu ryb“ (žadatel: Střední rybářská škola 
a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480) a podání žádosti  
o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s celkovými výdaji ve výši 9 000 000 
Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 6 000 390 Kč, 
b) kofinancování projektu „Učebna pro recirkulační a aquaponický systém chovu ryb“ Jihočeským krajem ve výši 
10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 600 039 Kč, s podmínkou přidělení dotace  
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
c) předfinancování projektu „Učebna pro recirkulační a aquaponický systém chovu ryb“ Jihočeským krajem ve 
výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 5 400 351 Kč, s podmínkou přidělení dotace  
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Učebna pro recirkulační a aquaponický systém chovu ryb“ 
Jihočeským krajem v celkové výši 2 999 610 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto 
návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 31/2022/VVVZ-15 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. zrušit usnesení č. 338/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 ve věci „Realizace projektu předkládaného do IROP  
a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SOŠ a SOU, Kaplice“, 
2. schválit 
a) realizaci projektu „Modernizace učeben a kabinetů, svářecí škola, konektivita na SOŠ a SOU, Kaplice“ (žadatel: 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86) a podání žádosti  
o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s celkovými výdaji ve výši 21 700 000 
Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 19 730 000 Kč, 
b) kofinancování projektu „Modernizace učeben a kabinetů, svářecí škola, konektivita na SOŠ a SOU, Kaplice“ 
Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 973 000 Kč, s podmínkou přidělení 
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
c) předfinancování projektu „Modernizace učeben a kabinetů, svářecí škola, konektivita na SOŠ a SOU, Kaplice“ 
Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 17 757 000 Kč, s podmínkou 
přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Modernizace učeben a kabinetů, svářecí škola, konektivita na SOŠ 
a SOU, Kaplice“ Jihočeským krajem v celkové výši 1 700 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy 
tohoto návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 
 

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


