
 

 

VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

USNESENÍ 

ze 16. zasedání VVVZ ZJK dne 2. 11. 2022 

 
U s n e s e n í  č. 32/2022/VVVZ-16 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje uvedené v tabulce Přehled důvodové 
zprávy; 
II. doporučuje 
schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem 
Volejbalový klub České Budějovice, z.s, Stromovka 1216/12, 370 01 České Budějovice, IČO 60074205, na 
realizaci akce „1. ročník turnaje O pohár hejtmana Martina Kuby ve volejbale středních škol Jihočeského kraje 
pro školní rok 2022/2023“, v požadované výši 300 000 Kč z rozpočtové rezervy kraje, termín dosažení účelu 
dotace 05/2023; 
Hlasování: 8/0/2 
 
U s n e s e n í  č. 33/2022/VVVZ-16 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit 
1. realizaci projektu „Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael“ (žadatel: Střední škola a 
Základní škola, Vimperk, Nerudova 267) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí 
2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 6 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 5 000 000 Kč, 
2. kofinancování projektu „Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael“ Jihočeským krajem ve 
výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního 
programu Životní prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto 
návrhu, 
3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael“ 
Jihočeským krajem v celkové výši 1 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní 
prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování: 10/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 34/2022/VVVZ-16 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit 
1. realizaci projektu „Modernizace školní kuchyně SOŠ SE Velešín“ (žadatel: Střední odborná škola strojní a 
elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí 
2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 5 500 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 5 500 000 Kč, 
2. kofinancování projektu „Modernizace školní kuchyně SOŠ SE Velešín“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z 
celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 750 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu 
Životní prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování: 10/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 35/2022/VVVZ-16 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit 
1. realizaci projektu „Modernizace školní jídelny SOU Dačice“ (žadatel: Střední odborné učiliště zemědělské a 
služeb, Dačice, nám. Republiky 86) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí 2021–
2027 s celkovými výdaji ve výši 15 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 15 000 000 Kč, 
2. kofinancování projektu „Modernizace školní jídelny SOU Dačice“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 7 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní 
prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování: 10/0/0 
 
U s n e s e n í  č. 36/2022/VVVZ-16 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. žádosti právnických osob vykonávajících činnosti škol a školských zařízení o změny v rejstříku škol 

a školských zařízení k 1. 9. 2023 a stanoviska OŠMT k jednotlivým žádostem, 



 

 

2. úpravu žádosti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Písek, Komenského 86, o změnu údajů 
vedených v rejstříku škol a školských zařízení dle přílohy č. 1 v mimořádném termínu k 1. 9. 2022 uvedenou 
v bodě III. 1.b.1., 

3. žádosti právnických osob vykonávajících činnosti škol a školských zařízení o změnu údajů vedených v rejstříku 
škol a školských zařízení dle přílohy č. 1 v mimořádném termínu k 1. 9. 2022 uvedené v bodech III. 1.b.2.-4.; 

II. ruší 
usnesení VVVZ ze dne 10.10.2022 č. 24/2022/VVVZ-15 v bodě 6 týkající se žádosti Střední odborné školy  
a Středního odborného učiliště Písek s tím, že bude nahrazeno usnesením VVVZ ze dne 2.11.2022; 

III. doporučuje radě kraje 
1. schválit 
a. předložené změny údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2023 u právnických osob 

zřizovaných Jihočeským krajem v rozsahu, který je specifikován v příloze č. 2 a s vyjádřením a stanoviskem 
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost: 
1. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 

3, IČO: 00582158: 
o zvýšení kapacity oboru 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, denní forma vzdělávání, ze 120 na 

150 žáků, 
Hlasování:10/0/0 
 

o zvýšení kapacity oboru 23-45-M/01 Dopravní prostředky, denní forma vzdělávání, ze 110 na 120 žáků, 
Hlasování: 9/0/1 
 

o snížení kapacity oboru 39-41-L/01 Autotronik, denní forma vzdělávání, ze 180 na 160 žáků, 
Hlasování: 10/0/0 
 

o snížení kapacity nástavbového oboru 64-41-L/51 Podnikání, denní forma vzdělávání, ze 128 na 98 
žáků; 

Hlasování: 10/0/0 
 

2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865, IČO: 00073130: 
o zápis nástavbového oboru 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, denní forma 

vzdělávání, kapacita 30 žáků, 
o zápis nového oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, denní forma vzdělávání, 

kapacita 45 žáků, 
Hlasování: 10/0/0 
 

o snížení kapacity nástavbového oboru 64-41-L/51 Podnikání, denní forma vzdělávání, ze 66 na 30 žáků;    
Hlasování: 10/0/0 
 

3. Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709, IČO: 00582298 
o zápis nového oboru poskytující střední vzdělání s výučním listem 36-64-H/01 Tesař, denní forma 

vzdělávání, kapacita 45 žáků; 
Hlasování: 10/0/0 
 

4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777, IČO: 14450402 
o zápis nového oboru 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, denní forma vzdělávání, kapacita 36 žáků; 

Hlasování: 10/0/0 
 

5. Základní umělecká škola Soběslav, Školní náměstí 56, IČO: 70842531: 
o zvýšení kapacity školy z 250 na 280 žáků, 
o zvýšení kapacity hudebního oboru ze 190 na 210 žáků, 
o zvýšení kapacity výtvarného oboru ze 60 na 70 žáků; 

Hlasování: 10/0/0 
 
b. předložené změny údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností v nejbližším možném 

termínu dle zápisu změny do rejstříku škol a školských zařízení u právnických osob zřizovaných Jihočeským 
krajem v rozsahu, který je specifikován v příloze č. 2 a) s vyjádřením a stanoviskem Výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost: 
1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek, Komenského 86, IČO: 00511382: 

o zvýšení kapacity Školní jídelny, Komenského 86/14, Budějovické Předměstí, Písek, ze 1 500 na 1 800 
vyvařovaných porcí, 

o zvýšení kapacity Školní jídelny-výdejny Na Spravedlnosti 741/22, Budějovické Předměstí, Písek, ze 200 
na 300 vydávaných porcí; 

Hlasování: 10/0/0 



 

 

2. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 
3, IČO: 00582158: 
o zvýšení kapacity oboru 39-41-L/01 Autotronik, denní forma vzdělávání, ze 140 na 180 žáků, na školní 

rok 2022/2023; 
Hlasování: 10/0/0 
 

3. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200, IČO: 
60869089: 
o zvýšení kapacity školy z 240 na 272 žáků, 
o zvýšení kapacity oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, z 240 na 272 žáků; 

Hlasování: 0/3/7 
 

     Protinávrh OŠMT KÚ: 
o zvýšení kapacity školy z 240 na 248 žáků 

o zvýšení kapacity oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní studium, z 240 na 248 žáků 

Hlasování: 9/0/1 

 
4. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3, IČO: 00 

582 239: 
o zvýšení kapacity oboru 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní forma vzdělávání, ze 122 na 128 žáků, 
o snížení kapacity oboru 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, denní forma vzdělávání, z 92 na 86 

žáků; 
Hlasování: 10/0/0 
 
2. vydat stanovisko 
ke změnám v rejstříku škol a školských zařízení u právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 
zařízení, jejichž zřizovatelem není Jihočeský kraj v rozsahu, který je specifikován v příloze materiálu č. 2 b: 
1. Střední škola Jeronýmova České Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice, IČO: 60646764: 

o zvýšení kapacity oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání, z 80 na 100 žáků, 
o snížení kapacity oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, ze 164 na 144 žáků; 

Hlasování: 10/0/0 
 
2. Střední škola Jeronýmova České Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice, IČO: 60646764: 

o zápis oboru 65-41-L/01 Gastronomie, denní forma vzdělávání, s celkovou kapacitou oboru 92 žáků, 
o snížení kapacity nástavbového oboru 64-41-L/51 Podnikání, denní forma vzdělávání, ze 120 na 64 

žáků, 
o snížení kapacity oboru 65-51-H/01 Kuchař – Číšník, denní forma vzdělávání, ze 180 na 144 žáků; 

Hlasování: 9/0/1 
 
3. Townshend International School, o.p.s., Hluboká nad Vltavou, Hradčany 1070 

o zápis nové střední školy – gymnázia, 
o zápis oboru 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, šestileté, s celkovou kapacitou 216 žáků; 

Hlasování: 0/8/2 
 
4. EDUCAnet, střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o., Lannova 1595/29a, IČO: 25158392: 

o zápis nového oboru 82-41-M/17 Multimediální tvorba, denní forma vzdělávání, s celkovou kapacitou 87 
žáků, 

o snížení kapacity oboru 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání, ze 174 na 87 žáků. 
Hlasování: 9/0/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Petra Schinková, tajemnice 
Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, předsedkyně 


