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 9. 9. 2022
Z Á P I S č. 14
z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje,
které se konalo v zasedací místnosti č. dv. 3.076 na KÚ I
dne 7. 9. 2022 od 12:05 do 13:15 hod.
Přítomni: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, PaedDr. Jan Klimeš, RNDr. Jana Krejsová, Martin
Lanc, DiS, Ing. Martin Maršík, Ph.D., Mgr. Antonín Sekyrka, Mgr. Petr Stehlík, PhDr. Markéta
Švadlenová, Mgr. Jusúf Traore, DiS.
Omluveni: Bc. Martin Boška, Mgr. Šimon Heller, Mgr. Lucie Korytářová
Nepřítomni: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Přizváni: Ing. Hana Šímová, Eva Soukalová
Jednání zahájila a vedla předsedkyně výboru D. Škodová Parmová. Přítomných 8 členů výboru, výbor
usnášeníschopný. Program schválen.
Program jednání:
1. Rozpočet školství – první úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2022
2. Realizace projektu předkládaného do Národního programu Životního prostředí v rámci NPO a jeho
kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje
– SŠJŠ Tábor
3. Realizace projektu předkládaného do OP JAK a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
– Pedagogicko-psychologická poradna Č. Budějovice
4. Různé
Bod 1 - Rozpočet školství - první úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2022
H. Šímová:
1. Úprava rozpisu rozpočtu na základě výkazů R44-99 – podpůrná opatření
Tab. 1 – Úprava rozpočtu přímých výdajů dle Výkazu R44-99 za měsíc leden až měsíc březen v roce 2022
Závazný ukazatel

Měsíc v roce 2022

ONIV

Závazný
ukazatel –
Počet
pracovníků

v Kč

v úvazcích

Orientační ukazatele

NIV

MP

Odvody

celkem

platy

pojistné

FKSP

v Kč

v Kč

v Kč

v Kč

leden

9 292 548

6 728 091

2 274 095

134 562

155 800

19,2650

únor

4 370 775

3 155 210

1 066 461

63 104

86 000

8,5929

březen

5 622 101

4 049 264

1 368 651

80 986

123 200

11,7000

2. Stanovení závazného ukazatele na ostatní osobní náklady (OON)
Na základě požadavků škol a školských zařízení jsou k 15. červnu 2022 provedeny přesuny z rezervy
KÚ, převody mzdových prostředků mezi platy a OON, při zachování celkového objemu mzdových
prostředků každé jednotlivé škole a školskému zařízení. Tato úprava může být provedena pouze
částečně z důvodu nedostatečné rezervy krajského úřadu. Krajský úřad dále požádá MŠMT o zvýšení
tohoto ukazatele.
3. Dohodovací řízení v roce 2022
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 úřadu obce s rozšířenou
působností nebo krajskému úřadu v termínech stanovených krajským úřadem. Termíny projednání byly
zveřejněny na webových stránkách krajského úřadu dne 3. 5. 2022.
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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. Tato úprava může být provedena pouze částečně z důvodu nedostatečné rezervy krajského
úřadu. Krajský úřad dále požádá MŠMT o zvýšení tohoto ukazatele.
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 15. 6. 2022
Závazný ukazatel
NIV

Zřizovatel

MP

celkem

platy

OON

v Kč

v Kč

v Kč

Kraj

3 760 053 195

2 708 234 967

29 476 031

Obec

6 839 742 358

4 931 330 525

15 268 940

28 795 080

16 080 468

5 017 652

10 628 590 633

7 655 645 960

49 762 623

Rezerva
Celkem 2022

Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 15. 6. 2022 pokračování
Orientační ukazatele
Odvody
Zřizovatel

pojistné

FKSP

v Kč

v Kč

Závazný ukazatel
ONIV
počet
zaměstnanců
v Kč

Kraj

925 346 317

54 164 699

42 831 181

5 367,1043

Obec

1 671 950 619

98 626 611

122 565 663

10 927,6485

7 170 684

321 651

204 625

2,6772

2 604 467 620

153 112 961

165 601 469

16 297,4300

Rezerva
Celkem 2022

U s n e s e n í č. 17/2022/VVVZ-14
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: 8/0/0.
Usnesení bylo přijato.
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Bod 2 - Realizace projektu předkládaného do Národního programu Životního prostředí v rámci
NPO a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu
Jihočeského kraje - SŠJŠ Tábor
H. Šímová: Porada vedení schválila na svém jednání dne 21. 2. 2022 u celkem 5 škol a školských
zařízení, u nichž byl předpoklad podání projektové žádosti do výzvy č. 12/2021 v rámci Národního
programu Životní prostředí, posouzení PD ze strany Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb
a dále posouzení energetickým odborníkem k reálnosti dosažení úspory 30 %, vhodnosti umístění
fotovoltaiky na budovu a optimalizaci osvětlení v budově. Po odborném posouzení je k podání projektové
žádosti a realizaci připraven záměr žadatele Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 s názvem „Revitalizace a energetické úspory
školského areálu SSJS Tábor“. Projektový záměr škola konzultovala s energetickým specialistou, firmou
EDOP, s. r. o.
Výzva č. 12/2021 v rámci Národního plánu obnovy byla vyhlášená v prosinci 2021, žádosti je možné
podávat do 30. 9. 2022. Projekty musí být zrealizovány do konce roku 2025. Příspěvkové organizace
územně samosprávných celků jsou v rámci této výzvy oprávněnými žadateli.
Obsahem projektu je zateplení zbývajících částí objektu, rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení
(energetická úspora) a instalace fotovoltaického systému. Elektrická energie z FVE bude využita pro
spotřebu školy. Škola zároveň předkládá komplementární projektovou žádost na pořízení 3 ks
elektromobilů a zřízení dvou dobíjecích stanic do výzvy č. 3/2022 „Ekomobilita“ v rámci Národního
programu Životní prostředí financovaného z NPO.
OŠMT prověřil možnou míru zapojení vlastních zdrojů organizace. OŠMT doporučuje schválit
kofinancování a předfinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů projektu
z rozpočtu Jihočeského kraje. Předfinancování je navrženo z důvodu zajištění plynulého financování
projektu i v případě zpoždění při proplácení dotačních prostředků EU. Uvedená organizace je součástí
veřejného vzdělávacího systému a u předloženého projektu se nejedná o veřejnou podporu.
Celkové požadované prostředky z rozpočtu JčK činí 22 273 950 Kč, z toho kofinancování činí 12 062 500
Kč, předfinancování činí 5 000 000 Kč a financování nezpůsobilých výdajů činí 5 211 450 Kč.
U s n e s e n í č. 18/2022/VVVZ-14
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Revitalizace a energetické úspory školského areálu SSJS Tábor“ (žadatel: Střední
škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského
2474) a podání žádosti o podporu do Národního programu Životní prostředí – Národního plánu obnovy
s celkovými výdaji ve výši 29 336 450 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 24 125 000 Kč,
2. kofinancování projektu „Revitalizace a energetické úspory školského areálu SSJS Tábor“ Jihočeským
krajem ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 12 062 500 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z Národního programu Životní prostředí – Národního plánu obnovy s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu,
3. předfinancování projektu „Revitalizace a energetické úspory školského areálu SSJS Tábor“
Jihočeským krajem ve výši 20,73 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 5 000 000 Kč,
s podmínkou přidělení dotace z Národního programu Životní prostředí – Národního plánu obnovy
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Revitalizace a energetické úspory školského areálu SSJS
Tábor“ Jihočeským krajem ve výši 5 211 450 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Národního programu
Životní prostředí – Národního plánu obnovy s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle
přílohy tohoto návrhu.
Hlasování: 8/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 3 - Realizace projektu předkládaného do OP JAK a jeho financování z rozpočtu Jihočeského
kraje - Pedagogicko-psychologická poradna Č. Budějovice
H. Šímová: V květnu 2022 byla vyhlášena výzva č. 02_22_002 „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ v rámci
Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“). Mezi oprávněné žadatele patří nově
i právnické osoby vykonávající činnost pedagogicko-psychologické poradny (dále jen „PPP“ nebo
„poradna“) zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Žádosti je možné podávat do 28. 4. 2023,
maximální délka projektu je do 31. 12. 2024.
Alokace výzvy činí 9 mld. Kč, příspěvek EU je ve výši 76,73 %, příspěvek SR 23,27 %, bez vlastního
podílu žadatele. Pro PPP je maximální výše dotace stanovena jako součet nákladů na maximální možný
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úvazek pozic školní psycholog a školní speciální pedagog, který bude PPP zprostředkovávat vybraným
ZŠ (do 179 žáků) po dobu realizace do konce roku 2024.
V první vlně šablon OP JAK bude zajištěna pilotáž a ověření návrhu institucionalizace podpůrných
pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Cílem je, aby od roku 2025
byly pozice školního psychologa a školního speciálního pedagoga financovány z prostředků státního
rozpočtu.
Pokud má základní škola 179 a méně žáků, školní psychologové a školní speciální pedagogové
budou zaměstnanci PPP ČB. Poradny navážou spolupráci se základními školami v rámci kraje, ve
kterém působí, a uzavřou s nimi smlouvu o spolupráci. V rámci šablon pro PPP se jedná o aktivitu
sdíleného školního speciálního pedagoga ZŠ a sdíleného školního psychologa ZŠ.
Základní školy se 180 a více žáky mohou využít na tyto podpůrné pedagogické pozice šablony
samostatně v rámci vlastních projektových žádostí.
Ředitel PPP (Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59) se na OŠMT obrátil
se žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci z FRŠ pro zajištění financování 1,8 úvazku na
období od 1. 9. 2022 do 28. 2. 2023, neboť MŠMT předpokládá personální problémy s administrací
žádostí OP JAK.
Ze strany MŠMT bylo doporučeno zahájení realizace projektu od 1. 1. 2023 s tím, že finanční prostředky
na období od září do prosince 2022 nebudou poskytnuty z důvodu předpokládaných personálních
problémů s administrací žádostí ze strany MŠMT. V důsledku vzniklé prodlevy ve financování ze strany
MŠMT nebude PPP disponovat prostředky na financování těchto odborných profesí ve školách od září
2022 do ledna či února 2023. Část uvedených pozic je ve školách již nyní zaměstnána na pozici
školních psychologů z předchozích šablon v končícím programovém období a hrozil by jejich
odchod ze škol a tím zhoršení stávající situace.
Jedná se celkem o 1,8 úvazku a částku včetně odvodů 55 760,00 Kč měsíčně na jeden úvazek. Celkový
počet 1,8 úvazku je určen pro 7 škol ve členění 1,4 úvazku pro školního psychologa a 0,4 úvazku
pro školního speciálního pedagoga (viz tabulka č. 1). Celkově se tedy jedná o 1,8 úvazku potřebný
k financování pozic od 1. 9. 2022 se zajištěním výplaty za 5 měsíců 09/2022–01/2023 (výplatní termíny
10/2022–02/2023). Při počtu úvazků 1,8 tyto mzdové náklady včetně odvodů činí 501 840,00 Kč.
Tabulka č. 1 – Pozice školních psychologů a speciálních pedagogů – návratná finanční výpomoc
Okres
České Budějovice

Psycholog

Speciální
pedagog

0,4

Český Krumlov
Prachatice
Strakonice

0,4

Písek

0,4

Tábor

0,2

0,4

Jindřichův Hradec
Celkem

1,4

0,4

Ostatní školy, které doposud nedisponují školními psychology či speciálními pedagogy, budou v projektu
nárokovat pozice až od 1. 1. 2023 a tak budou i přijímáni případní zájemci na tyto pracovní pozice. MŠMT
ubezpečuje, že požádané prostředky budou k dispozici v lednu 2023. Celkem se jedná o 25,1 úvazku po
odečtení úvazků financovaných od 1. 9. 2022.
V projektu se se tedy bude financovat 1,8 úvazku od 1. 9. do 31. 12. 2022 a následně nejvýše
26,9 úvazku od 1. 1. 2023 (viz tab. č. 2). Takto nastavené úvazky považuje ředitel za maximální a pokusí
se všechny úvazky odborných pozic naplnit. Celková maximální výše projektové žádosti bude činit cca 44
mil. Kč (částka vychází z tzv. jednotkových nákladů uvedených v šablonách pro tyto odborné pozice
a obsahuje i související výdaje spojené s těmito pracovními pozicemi nad rámec platů).
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Tabulka č. 2 – Pozice školních psychologů a speciálních pedagogů – celkem
Psycholog

Speciální
pedagog

České Budějovice

4,1

2,7

Český Krumlov

2,2

1,4

Prachatice

1,2

0,6

Strakonice

1,8

1

Písek

1,7

2,3

Tábor

2

2,2

Jindřichův Hradec

2,4

1,3

Celkem

15,4

11,5

Okres

OŠMT doporučuje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje. Uvedená
organizace je součástí veřejného vzdělávacího systému a u předloženého projektu se nejedná o veřejnou
podporu.
Celková částka pro poskytnutí NFV činí 501 840 Kč, do FRŠ bude vráceno zpět v roce 2023.
J. Traore a A. Sekyrka – zdůraznili, že nedostatek psychologů je velký, A. Sekyrka poznamenal, že žák
může mít psychické problémy, i když se mu nezhorší školní prospěch, role psychologa ve škole je
v dnešní složité době důležitá
J. Klimeš – musíme vytvořit podmínky, aby studenti získali potřebnou akreditaci
D. Škodová Parmová – je to také otázka motivace studentů psychologie k potřebné akreditaci
J. Traore – z důvodu nedostatku psychologů jsme na učiliště vzali psychologickou konzultantku, která
neměla magistra, ale bakaláře s terapeutickým výcvikem a osobnostně byla blízká k žákům, rozuměla
jejich světu a žáci k ní měli důvěru
H. Šímová – poděkovala za tuto myšlenku, ačkoliv je takové řešení nestandardní a nemohlo by se krýt
z běžného rozpočtu, pro střední školy by to mohla být cesta, financována Krajem, je to téma k diskusi
s kolegy z MŠMT
D. Škodová Parmová - nestandardní doba si žádá nestandardní řešení
U s n e s e n í č. 19/2022/VVVZ-14
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
realizaci projektu Pedagogicko-psychologické poradny České Budějovice, Nerudova 59 v rámci výzvy
č. 02_22_002 „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský;
II. doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
návratnou finanční výpomoc Pedagogicko-psychologické poradně České Budějovice, Nerudova 59 na
financování projektu v rámci výzvy č. 02_22_002 „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan
Amos Komenský z Fondu rozvoje školství v celkové výši 501 840 Kč.
Hlasování: 8/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 4 - Různé
H. Šímová: MŠMT připravilo novelu vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání
v konzervatoři, kterou vytvořilo nástroj, obdobný jako v základním vzdělávání, pro systematické
vzdělávání žáků cizinců, kteří se v ČR vzdělávají kratší dobu než 12 měsíců. Vzdělávání v délce max. 200
hodin bude probíhat v určených středních školách. Seznam určených škol vytváří krajský úřad a zveřejní
jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na seznam určených škol krajský úřad vždy zařadí alespoň
jednu školu v kraji. Na seznamu určených škol pro Jihočeský kraj je 9 škol, minimálně vždy 1 v okrese.
Účinnost vyhlášky č. 250/2022 Sb. je od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
K 1. 9. 2022 je v Jihočeském kraji nahlášeno 3 281 ukrajinských dětí, žáků a studentů. V některých jiných
krajích mají číslo vyšší. KÚ nerozhoduje o umístění dětí.
V oblasti energií je zatím relativní klid. Mapujeme náklady krajských škol na provozní rozpočet pro rok
2023. Školy uzavřely smlouvu s Krajem o zastupování na burzách pro nákup energií. Cena energií ale
rapidně stoupá. Zatím nepřistupujeme k návrhům energetických opatření. Mapujeme možnost finančního
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krytí z fondu škol, mapujeme předpokládanou spotřebu megawatthodin pro rok 2023. Cena energie je
v jednání. Reakce na dotaz J. Krejsové: zatím energie pro rok 2023 nakoupena není, uzavřené smlouvy
jsou platné do konce kalendářního roku.
OŠMT KÚ dostává žádosti obcí o doplacení energie jejich mateřským a základním školám, OŠMT ale
nedisponuje fin. prostředky pro rozpočet škol, které zřizují obce, záleží na vedení Kraje, zda najde nějaký
nový nástroj.
Zatím jediným možným nástrojem pro kompenzaci zvýšených nákladů na energie je dotační program „My
v tom Jihočechy nenecháme“, který cílí na děti rodičů sociálně slabších. Všechny obecní, církevní,
soukromé školy obdržely informace o tomto programu a o termínu konání informativního webináře.
Krajské školy mohou tuto podporu využít pod podmínkou, že žádost nejprve předfinancují ze svého
provozního rozpočtu a v příštím roce případně dofinancuje Kraj.
Krajským ZUŠ a DDM zvýšené náklady na energie Kraj dofinancuje do konce roku.
M. Maršík – příchod ve 12:47 hod.
J. Traore – je možné, aby Kraj zastřešil nákup energií pro malé obce?
H. Šímová – tento požadavek obce vznášejí, je to otázka pro vedení kraje
J. Traore – navrhuje dát tento požadavek jako podnět zastupitelstvu kraje
D. Škodová Parmová – souhlasí, podnět dá i relevanci k jednáním na celostátní úrovni
U s n e s e n í č. 20/2022/VVVZ-14
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
dává návrh
ke společnému postupu při nákupu energií pro obce Jihočeského kraje a další přihlášené subjekty
v oblasti vzdělávání.
Hlasování: 9/0/0
Usnesení bylo přijato.
J. Klimeš - a) poukázal na nedostatek učitelů klavíru na ZUŠ, zájem o klavír je velký, Kraj by se měl této
problematice více věnovat, b) pohovořil o problému s tzv. Zámečkem v Prachaticích, který by měl být
převeden do majetku Jihočeského kraje, aby mohl sloužit potřebám Prachatického muzea. Muzeum chce
zřídit v Zámečku novou expozici o historii Zlaté stezky. Ale doba majetkového převodu ze státu na Kraj je
příliš dlouhá a brzdí rozvoji turismu. Dotázal se, v jaké je tato záležitost fázi a jak bude Kraj dále
postupovat.
D. Škodová Parmová – a) téma nedostatku učitelů se již, na podnět náměstka Klímy, řeší na pravidelných
jednáních mezi Krajem a fakultami JU, zatím hlavně v oblasti přírodních věd, nicméně PF má katedru
hudební výchovy, se kterou by se problém měl řešit, b) jde spíše o gesci náměstka Talíře a náměstka
Hrocha, tedy oblast kultury a cestovního ruchu, které zainteresujeme, aby podnikli kroky.
Termín příštího zasedání byl dohodnut na 10. října 2022 od 13:00 hod.
Paní předsedkyně poděkovala přítomným za aktivní účast.
Jednání bylo ukončeno ve 13:15 hod.
Zapsala: Petra Schinková
Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
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