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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 22. 4. 2022 

 
 

Z Á P I S  č. 11 
 

z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje,  
které se konalo v zasedací místnosti č. dv. 2.010, na KÚ I 

dne 14. 4. 2022 od 10:00 do 11:20 hod. 
 
Přítomni: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Mgr. Lucie Korytářová, RNDr. Jana Krejsová, Martin 
Lanc, Dis., Mgr. Antonín Sekyrka, Mgr. Petr Stehlík, Mgr. Jusúf Traore, Dis. 
Omluveni: Martin Boška, Mgr. Šimon Heller, PaedDr. Jan Klimeš, Ing. Martin Maršík, Ph.D., PhDr. 
Markéta Švadlenová, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 
Přizvány:  Ing. Hana Šímová, Eva Soukalová 
 
Jednání zahájila a vedla předsedkyně výboru D. Škodová Parmová. Přítomných 7 členů výboru, výbor 
usnášeníschopný. Program schválen. 
 
Program jednání:  

 
1. Žádosti do dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 710 Centra odborné přípravy 

2. Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Aeroklub Strakonice  

3. Různé 

 
Bod 1 - Žádosti do dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 710 Centra odborné přípravy 

H. Šímová: 

Od roku 2017 vyhlašuje Ministerstvo zemědělství Národní dotační program na podporu Center odborné 
přípravy na základě Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020, kde definuje 
MZe vytvoření Center odborné přípravy (COP) za účelem seznámení žáků s nejnovějšími technologiemi 
a mechanizačními prostředky v oblasti zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, rybářství, veterinářství 
a potravinářství. Na základě nominace Jihočeského kraje byly odbornou komisí MZe vybrány tyto školy:  
1. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice, IČO: 60075911, 
2. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, 
397 01 Písek, IČO: 60869861, 
3. Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480, 
389 01 Vodňany, IČO: 60650770, 
4. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor, 
IČO: 60064781. 
V roce 2018 vybrala odborná komise MZe z dodatečných nominací ještě: 
5. Střední školu rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688, 379 01 Třeboň, 
IČO: 00510912. 

MZe vyhlásilo tento dotační program na období 2017-2021, na začátku tohoto roku byl dotační program 
prodloužen o dva roky, na období 2022-2023. 

Dotační titul je určen na pořízení výukových pomůcek pro příslušný obor vzdělávání, který se na dané 
škole vyučuje. Maximální částka podpory z MZe pro každé jednotlivé COP činí 1,666 mil. Kč. Spoluúčast 
příjemce podpory (školy) je minimálně 10 % prokazatelně vynaložených nákladů. Výzva pro letošní rok 
byla vyhlášena 10. 3. 2022 a příjem žádostí na MZe byl stanoven na období 10. 3.– 11. 4. 2022.  

Po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MZe mohou školy začít s výběrovým řízením na 
pořízení školních pomůcek. Realizace předmětu dotace musí být dle platných zásad dotačního programu 
ukončena do 15. 10. 2022. Do stejného data musí žadatelé předložit kompletní zprávu o pořízení učebních 
pomůcek včetně úhrady cen za pořízení učebních pomůcek.  
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Z dotace lze pořídit nové učební pomůcky investičního charakteru, a to přibližně ve výši 1,85 mil. Kč. 
Pokud cena pořízení učebních pomůcek, které budou moci být využívány pouze pro výukové účely, bude 
vyšší, hradí si doplatek nad rámec stanovené dotace škola z vlastních zdrojů.  

O návratnou finanční výpomoc žádá všech pět škol, které nemají ve fondu investic dostatečné množství 
volných finančních prostředků na předfinancování dotace. Mají je v plánu investic vázány na jiný účel 
použití – jiné investiční akce. Návratná finanční výpomoc bude vrácena nejpozději do konce roku 2022 zpět 
do Fondu rozvoje školství stejně jako v předcházejících letech.   

 
U s n e s e n í  č. 7/2022/VVVZ-11 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
podání žádostí vybraných středních škol zřizovaných Jihočeským krajem do dotačního programu 129 710 
– Centra odborné přípravy vyhlašovaného Ministerstvem zemědělství dle přílohy tohoto návrhu;  
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit 
návratnou finanční výpomoc z Fondu rozvoje školství školám zapojeným do dotačního programu 129 710 – 
Centra odborné přípravy v celkové výši 8 322 960 Kč: 
1. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice, IČO: 60075911, ve výši 
1 666 000,00 Kč, 
2. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, 
397 01 Písek, IČO: 60869861, ve výši 1 665 000,00 Kč, 
3. Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480, 
389 01 Vodňany, IČO: 60650770, ve výši 1 666 000,00 Kč, 
4. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor, 
IČO: 60064781, ve výši 1 666 000,00 Kč, 
5. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688, 379 01 Třeboň, IČO: 
00510912, ve výši 1 659 960,00 Kč. 
7/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bod 2 - Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Aeroklub Strakonice  

H. Šímová:  

Žadatel Akce / termín 
Celkové 

náklady v Kč 

Žádost ve 

výši v Kč 
Návrh v Kč Pravomoc 

Aeroklub 
Strakonice, 
z. s.  

37. FAI Mistrovství světa 
v individuální akrobacii a 
přesnosti přistání a 11. FAI 
Mistrovství světa v individuální 
akrobacii a přesnosti přistání 
juniorů, 07/2022  

6 250 000,00 300 000,00 100 000,00 ZK 

Rozpočet OŠMT 

 
*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.  

 
Žadatel: Aeroklub Strakonice, z.s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO 00475645 
Účel: 37. FAI Mistrovství světa v individuální akrobacii a přesnosti přistání a 11. FAI Mistrovství světa 
v individuální akrobacii a přesnosti přistání juniorů, konání akce 16. – 24. 7. 2022 

Zdůvodnění individuální žádosti o dotaci žadatelem: V termínu podávání žádosti nebyla podepsaná nová 
smlouva mezi mezinárodní leteckou asociací FAI a Aeroklubem Strakonice o podmínkách pořádání výše 
zmíněného mistrovství světa v parašutismu v klasických disciplínách. Přesné znění smlouvy bylo 
projednáváno až na konci ledna na zasedání sportovní komise ISC. Čekali jsme tedy na konečné 
rozhodnutí.  

Alokace individuální dotace ORJ 853 – OŠMT* Schváleno k 28. 3. 2022 Zůstatek k dispozici 

1 000 000 Kč   5 882 Kč 994 118 Kč 
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Dalším důvodem byl reálný i očekávaný růst cen vstupů, které jsou podstatnou složkou rozpočtu akce. 
Konečnou verzi rozpočtu akce jsme tedy schvalovali až po podepsání smlouvy s FAI tak, abychom do něho 
mohli promítnout aktuální, tedy co nejpřesnější ceny těchto vstupů (které ale bohužel v současné době již 
opět výrazně vzrostly). 

Celkové náklady: 6 250 000 Kč 
  

Komentář: 
▪ Dotace z rozpočtu kraje v roce 2022 na stejný účel: nebyla poskytnuta.  
▪ Žádost v dotačním programu kraje pro rok 2022: nebyla podána. 

Dotační programy pro rok 2022 byly vyhlášeny s realizací do 31. 12. 2022. 
▪ Pro rok 2022 byl vyhlášen dotační program Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, 

mládeže a sportu – v opatření č. 1 na podporu pořadatelství významných aktivit by Aeroklub Strakonice, 
z.s. byl oprávněným žadatelem, ale z výše uvedených důvodů o dotaci nepožádal. V dotačním 
programu na reprezentaci JčK dostávají nejvyšší bodové hodnocení akce s mezinárodním rozsahem 
např. mistroství světa. Kdyby si tedy Aeroklub Strakonice, z.s. požádal, pravděpodobně by dotaci 
z dotačního programu obdržel. Termín podávání žádostí o dotaci a termín uzavření smlouvy mezi FAI 
a Aeroklubem Strakonice se bohužel překrýval. Dalším důvodem, proč žadatel nepožádal v rámci 
dotačního programu byl i neočekávaný nárůst cen vstupů, které jsou podstatnou složkou rozpočtu akce. 
Konečná verze rozpočtu byla schválena až po uzavření smlouvy. Ve schváleném rozpočtu ORJ 853 – 
OŠMT pro rok 2022 jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč na žádosti o individuální 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 nebo jejichž finanční náročnost zcela převyšuje možnosti programové dotace. 

▪ Na základě výše uvedených skutečností OŠMT doporučuje poskytnout individuální dotaci na 
uspořádaní MS v individuální akrobacii a přesnosti přistání dospělých a juniorů na Letišti Strakonice. 

 
U s n e s e n í  č. 8/2022/VVVZ-11 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 300 000 Kč na projekt 
„37. FAI Mistrovství světa v individuální akrobacii a přesnosti přistání a 11. FAI Mistrovství světa 
v individuální akrobacii a přesnosti přistání juniorů“ žadatele Aeroklub Strakonice, z. s, V Lipkách 96, 386 
01 Strakonice, IČO 00475645; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit  
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy 
schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 s žadatelem Aeroklub 
Strakonice, z. s, V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO 00475645, ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu 
„37. FAI Mistrovství světa v individuální akrobacii a přesnosti přistání a 11. FAI Mistrovství světa 
v individuální akrobacii a přesnosti přistání juniorů“, termín dosažení účelu dotace 30. 9. 2022. 
7/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bod 3 - Různé 

Bohatá diskuse o záležitostech ukrajinských uprchlíků z pohledu školství. Otázku otevřel J. Traore, který 
chtěl vědět, zda všechny uprchlíky, kteří k nim dorazí, musí vzít do jejich škol, když už mají plnou kapacitu.  
Byly projednány všechny informace, které sdělila H. Šímová – edu.cz, webové stránky MŠMT, kraje 
s odkazem na OŠMT, možnosti navyšování kapacit atd. K diskusi se přihlásil i A. Sekyrka s informacemi  
o středním vzdělávání z pohledu uprchlíků, informacemi o přijímacím řízení.  
Dále diskutovala paní předsedkyně. E. Soukalová doplnila postřehy přímo z MŠ, kde pracuje.  
 
Paní předsedkyně poděkovala za iniciativu a aktivní účast. Jednání bylo ukončeno v 11:20 hod. 
 
Příští jednání se uskuteční 18. května 2022 od 10:00 hod na KÚ I.  
Materiály s pozvánkou budou včas rozeslány.  
 
 
Zapsala: Petra Schinková 

Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 


