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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 8.12. 2022 

 
Z Á P I S  č. 17 

 
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. prosince 2022 od 10:00 do 11:40 hod. 

 
Přítomni: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová - předsedkyně, Bc. Martin Boška, Mgr. Lucie 
Korytářová, RNDr. Jana Krejsová, Ing. Michaela Kudláčková, Martin Lanc, DiS, Mgr. Antonín Sekyrka, 
Mgr. Petr Stehlík, PhDr. Markéta Švadlenová, Mgr. Jusúf Traore, DiS., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 
Omluveni: PaedDr. Jan Klimeš, Ing. Martin Maršík, Ph.D. 
Přizváni:  Mgr. Pavel Klíma, Ing. Hana Šímová, Ing. Radek Lomský, Eva Soukalová 
 
D. Škodová Parmová přivítala všechny přítomné a představila novou členku výboru M. Kudláčkovou. 
Přítomných 10, později 11 členů výboru, výbor usnášeníschopný. Vyzvala k doplnění programu. 
 
Program jednání:  

1.  Žádost o prodloužení termínu realizace projektu POST BELLUM, z. ú.  
2A. Rozpočet školství – třetí úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2022  
2B. Rozpočet školství – čtvrtá úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2022  
2C. Rozpočet školství – pátá úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2022  
3.   Realizace projektu Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi v Jihočeském kraji v rámci výzvy  
      č. 30-21-011 OP PMP  
4. Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro krajem zřizovanou školu – SŠ Hněvkovice  
5. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2023  
6. Změny v rejstříku - nový obor na SŠ Hněvkovice  
7. Žádost o půjčku Mgr. Borovkové  
8. Různé  

 
H. Šímová informovala o dodatečném bodu „na stůl“, který všichni členové obdrželi mailem a přítomní  
i v tištěné verzi. Bod se týkal  soudní žaloby Gymnázia J. V. Jirsíka na stavební firmu. Navrhla ho zařadit 
pod bod Různé. Dále L. Korytářová navrhla zařadit pod bod Různé také téma environmentálního 
vzdělávání. Všichni přítomní s těmito návrhy souhlasili. 
 
Bod 1 - Žádost o prodloužení termínu realizace projektu POST BELLUM, z. ú.  
P. Klíma: V roce 2020 schválilo zastupitelstva kraje poskytnutí individuální dotace žadateli POST 
BELLUM na realizaci projektu „Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jihočeský kraj na 
dokumentaci pamětníků a vzdělávacích projektech v roce 2021“, v celkové výši 400 000,- Kč, termín 
dosažení účelu dotace byl 31. 12. 2021. 
 
Dne 21. 9. 2021 podal žadatel průběžnou zprávu o realizace projektu, ve které však žadatel informoval  
o důsledku vládních mimořádných opatření přijatých v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19, kdy se 
nemohl celý projekt v daném roce uskutečnit. Na realizaci projektu však již příjemce částečně vynaložil 
uznatelné výdaje. Na tuto skutečnost se přišlo také při kontrole vyúčtování dotace. Na základě výše 
uvedených důvodů doporučujeme prodloužit termín realizace projektu do 31. 12. 2022.  
 
U s n e s e n í  č. 37/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
průběžnou zprávu o realizace projektu „Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jihočeský kraj na 
dokumentaci pamětníků a na vzdělávacích projektech v roce 2021“, žadatele POST BELLUM, z. ú., 
Španělská 1073/10, 120 00 Praha, IČO 26548526; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit:  
1) prodloužení termínu realizace projektu „Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jihočeský kraj 
na dokumentaci pamětníků a vzdělávacích projektech v roce 2021“ s termínem dosažení účelu dotace do 
31. 12. 2022, 
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2) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OSMT/160/20 ze dne 15. 1. 2021 ve 
znění přílohy č. 1 návrhu. 
Hlasování 10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 2A, 2B, 2C  Rozpočet školství – třetí, čtvrtá a pátá úprava rozpisu rozpočtu škol a školských 
zařízení na rok 2022 
R. Lomský:  
Třetí úprava:  

- Úprava rozpisu rozpočtu na základě výkazů R44-99 – podpůrná opatření 
 
Tab. 1 – Úprava rozpočtu přímých výdajů dle Výkazu R44-99 červenec až srpen 2022 

  Závazný ukazatel Orientační ukazatele Závazný 
ukazatel – Počet 

pracovníků 

Měsíc v roce 
2022 

NIV MP Odvody ONIV 

celkem 

 

pojistné FKSP   platy 

v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v úvazcích 

červenec -619 836 -457 353 -154 586 -9 147 1 250 -1,3542 

srpen 6 747 159 4 351 000 1 470 638 87 021 838 500 14,2355 

- Úpravy na návrhy obcí s rozšířenou působností a krajského úřadu  
- Úhrada přímých výdajů na organizaci ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou 

v podzimním zkušebním období roku 2022 
- Financování výuky cizinců v mateřských, základních školách a středních školách 
- Převody mezi závaznými a orientačními ukazateli 
- Nové výkony (děti, žáci, studenti) ve školách od září 2022 (Každá nová třída oproti vykázanému 

stavu k 30. 9. 2021 byla oceněna na dobu září – prosinec finanční částkou odpovídající cca 1/3 
průměrného platu učitele vynásobeného opravným koeficientem zohledňujícím počet odučených 
hodin přímé pedagogické činnosti dle druhu školy nebo školského zařízení Při výpočtu byla 
zohledněna i nenároková složka pracovníků v regionálním školství.) 

-  
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 10. 11. 2022 

  Závazný ukazatel 

Zřizovatel 

NIV MP 

celkem 

    

platy OON 

v Kč v Kč v Kč 

Kraj 3 797 248 135 2 715 872 083 39 422 193 

Obec 6 909 065 652 4 951 097 378 31 259 852 

Rezerva 63 772 366 44 994 803 280 578 

Celkem 2022 10 770 086 153 7 711 964 264 70 962 623 

 
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 10. 11. 2022 - pokračování 

 
 
 

Zřizovatel 

Orientační ukazatele Závazný ukazatel 

Odvody ONIV   

pojistné FKSP   
 počet 

zaměstnanců 

v Kč v Kč v Kč   

Kraj 931 289 465 54 317 442 56 346 952 5 405,3284 

Obec 1 684 036 744 99 021 948 143 649 730 10 974,2090 

Rezerva 15 342 596 899 936 2 254 453 66,4626 

Celkem 2022 2 630 668 805 154 239 326 202 251 135 16 446,0000 

 

 
 



3 

 

U s n e s e n í  č. 38/2022/VVVZ-17 
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 10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Čtvrtá úprava: 

- Úprava rozpisu rozpočtu na základě výkazů R44-99 – podpůrná opatření 
 
Tab. 1 – Úprava rozpočtu přímých výdajů dle Výkazu R44-99 za září až říjen 2022 

  Závazný ukazatel Orientační ukazatele Závazný 
ukazatel – 

Počet 
pracovníků 

Měsíc v roce 2022 

NIV MP Odvody ONIV 

celkem 

 

pojistné FKSP   platy 

v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v úvazcích 

září 6 069 030 4 208 859 1 422 594 84 177 353 400 11,9944 

říjen 1 571 584 954 075 322 478 19 081 275 950 2,8228 

- Úpravy na návrhy obcí s rozšířenou působností a krajského úřadu  
- Zvýšení tarifních platů nepedagogickým zaměstnancům o 10 % od 1. 9. 2022 
- Financování ukrajinského asistenta pedagoga 

 
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 1. 12. 2022 

  Závazný ukazatel 

Zřizovatel 

NIV MP 

celkem 

    

platy OON 

v Kč v Kč v Kč 

Kraj 3 817 026 018 2 728 341 033 39 702 771 

Obec 6 958 784 129 4 984 735 546 31 259 852 

Rezerva 0 3 102 705 0 

Celkem 2022 10 775 810 147 7 716 179 284 70 962 623 

 
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 1. 12. 2022 pokračování 

 
 
 

Zřizovatel 

Orientační ukazatele Závazný ukazatel 

Odvody ONIV   

pojistné FKSP   
 počet 

zaměstnanců 

v Kč v Kč v Kč   

Kraj 935 598 806 54 566 821 58 816 587 5 409,6221 

Obec 1 695 406 445 99 694 711 147 687 575 10 994,5222 

Rezerva 1 088 224 62 098 -4 253 027 54,0257 

Celkem 2022 2 632 093 475 154 323 630 202 251 135 16 458,1700 
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U s n e s e n í  č. 39/2022/VVVZ-17 
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 10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Pátá úprava: 

- Převody mezi závaznými a orientačními ukazateli 
 
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 5. 12. 2022 

  Závazný ukazatel 

Zřizovatel 

NIV MP 

celkem 

    

platy OON 

v Kč v Kč v Kč 

Kraj 3 817 026 018 2 728 168 155 38 955 690 

Obec 6 958 784 129 4 979 038 379 31 519 036 

Rezerva 0 0 0 

Celkem 2022 10 775 810 147 7 707 206 534 70 474 726 

 
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 5. 12. 2022 - pokračování 

 
 
 

Zřizovatel 

Orientační ukazatele Závazný ukazatel 

Odvody ONIV   

pojistné FKSP   
 počet 

zaměstnanců 

v Kč v Kč v Kč   

Kraj 935 327 369 54 563 408 60 011 396 5 411,0546 

Obec 1 693 568 407 99 580 767 155 077 540 10 993,7873 

Rezerva 0 0 0 54,4881 

Celkem 2022 2 628 895 776 154 144 175 215 088 936 16 459,3300 

 
U s n e s e n í  č. 40/2022/VVVZ-17 
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 10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bod 3 - Realizace projektu Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi v Jihočeském kraji v rámci 

výzvy č. 30-21-011 OP PMP 

H. Šímová: Projekt „Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ z Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí zajišťuje bezplatné školní 
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stravování dětem mateřských škol ze sociálně slabých rodin. Jihočeský kraj z tohoto programu získal ve 

šk. roce 2019/2020 dotaci 895 003 Kč. Zapojilo se 15 mateřských škol a podpořeno bylo 59 dětí. Ve šk. 

roce 2020/2021 Jihočeský kraj získal dotaci 1 368 051 Kč pro 126 dětí z 27 mateřských škol. Ve šk. roce 

2021/2022 Jihočeský kraj získal podporu 699 419 Kč, zapojilo se 20 mateřských škol pro 91 dětí.   

Pro šk. rok 2022/2023 MPSV novou výzvu nevyhlásilo, ale prodloužilo stávající výzvu o další rok 
realizace. Při tvorbě nového rozpočtu byly zohledněny nevyužité prostředky předchozího školního roku.  
Předpokládaný počet dětí na školní rok 2022/2023 je celkem 74. Objem finančních prostředků bude tak 
navýšen o 209 994,75 Kč. Účelu dotace bude dosaženo v období od 1.9.2022 do 31.7. 2023.  
 
Pro ZŠ přispívá na obědy obecně prospěšná společnost Women For Women, program je rychlejší, 
organizace se na školy obrací sama bez zprostředkovatele a jeho orgánů. 
 

OŠMT doporučuje schválit poskytnutí dotace prostřednictvím zřizovatelů na realizaci projektu Potravinová 
pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022 od 1.9. 2022. 
 
J. Traore: program nebyl uživatelsky příjemný, učitelky musely vytipovat děti ze sociálně slabých rodin, 
následně navázat na Úřad práce atd., proto nízký počet zapojených MŠ, což je škoda, myšlenka 
programu je dobrá. 
P. Klíma: souhlasil s J. Traorem; nejvíc peněz na tyto účely jde přes program Women for women, který 
zahrnuje příjemnější postup, ředitel určí, o jaké žáky se jedná, pak následuje přímá, rychlá komunikace 
školy s organizací, letos navýšení fin. prostředků na ukrajinské žáky. Tento program ale není pro školky. 
 

U s n e s e n í  č. 41/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
poskytnutí dotace prostřednictvím zřizovatelů na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné 
nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022 od 1.9. 2022 dle přílohy č.1 tohoto návrhu. 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit na základě Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
č. 30_21_01_68 organizacím uvedeným v příloze č. 1 tohoto návrhu poskytnutí dotace prostřednictvím 
zřizovatelů na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 
2021/2022 od 1.9. 2022 dle přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování 11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bod 4 - Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro krajem zřizovanou školu – SŠ Hněvkovice  
H. Šímová: Dle školského zákona může zřizovatel školy povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků  

a studentů za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy. Příslušným 

prováděcím předpisem je v případě střední školy vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání  

a vzdělávání v konzervatoři. Nejnižší průměrný počet žáků ve třídě střední školy činí 17 žáků. Ve výkazu 

k 30. 9. 2022, tedy pro rozpočet na rok 2023, bylo vykázáno SOŠ a SOU ve Hněvkovicích, 96 žáků v 7 

třídách denního studia, tj. průměr 13,71 žáků/třída.  

 
Prostředky potřebné k zabezpečení výuky na období od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023 nad rozpočet 
stanovený dle § 161 až § 162 školského zákona pro střední školu v rámci organizace jsou vyčísleny jako 
nulová položka.  Konstrukce § 23 odst. 4. školského zákona v podstatně nepočítá se současným 
systémem financování regionálního školství, protože škola má zabezpečený rozpočet na přímé výdaje,  
i když nemá v souladu s prováděcím předpisem naplněné třídy. Tedy PHmax (= maximální počet 
proplacených hodin výuky z MŠMT na základě počtu žáků) je vyšší než PHškoly (=počet úvazků 
pedagogických pracovníků v hodinách potřebných k zabezpečení výuky), tím pádem je škola v plném 
rozsahu financována z MŠMT, resp. školní vzdělávací programy a není potřeba doplatek zřizovatele.  
 
Zřizovatel je připraven hradit případný nedostatek finančních prostředků z provozní rezervy z prostředků 
určených pro příspěvkové organizace, který je alokován v rozpočtu na rok 2023 pro OŠMT. 
 
P. Klíma: Jedná se o specifickou školu „na periferii“, pro kterou přizpůsobovat se současné situaci na trhu 
práce není jednoduché. Systematická spolupráce s ředitelem však „nese ovoce“. Zvrátil trend snižování 
počtu žáků. Hledá nové vzdělávací cesty, rozvíjí se velmi dobrá spolupráce s Jadernou elektrárnou 
Temelín, ČEZ. Budeme schvalovat nový obor, který z ní vychází. Dále se ředitel školy zaměří i na 
ekonomičtější využití areálu.  
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U s n e s e n í  č. 42/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje  
I. zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o počtu žáků střední školy v souladu s § 23 odst. 4 

zákona  
č. 561/2004 Sb., školského zákona: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 
865, IČO: 00073130 dle důvodové zprávy návrhu. 

II. zastupitelstvu kraje schválit výjimku z nejnižšího počtu žáků střední školy v souladu s § 23 odst. 4 
zákona  
č. 561/2004 Sb., školského zákona: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 
865, IČO: 00073130 dle důvodové zprávy návrhu. 

Hlasování 11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 

 
Bod 5 - Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2023  
D. Škodová Parmová: 
1. předkládané projekty v rámci operačních programů EU a jejich kofinancování, předfinancování  

a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JčK 
termín: průběžně dle vyhlášených výzev; 

2. návrhy členů do hodnotitelských komisí pro vyhodnocení dotačních programů a dalších projektů 
v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
termín: průběžně; 

3. žádosti o změny v rejstříku škol a školských zařízení 
a) které se předkládají MŠMT k rozhodnutí k 1. 9. 2024 
termín: září – říjen 2023, 
b)  další v průběhu roku 2023, v mimořádném termínu dle žádosti žadatele 
termín: průběžně dle předkládaných žádostí; 

4. návrhy případné optimalizace sítě škol a školských zařízení dle potřeb zřizovatele apod.  
5. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za příslušný školní rok  

a analýzy demografického vývoje v kraji 
termín: leden - únor 2023, průběžně; 

6. dotační programy Jihočeského kraje z oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a jiné podpory 
vzdělávání  
termín: průběžně; 

7. rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v oblasti školských zařízení a informace  
o rozpočtu přímých výdajů škol 
termín: březen 2023; 

8. jednotlivé úpravy rozpočtu přímých výdajů regionálního školství 

termín: průběžně; 

9. informace o výsledku hodnocení ředitelů škol s dopadem do konkursního řízení na místa ředitelů 
škol a školských zařízení 
termín: průběžně dle vyhlášení konkursních řízení; 

10. strategické a koncepční dokumenty, včetně informace v průběhu jejich zpracování (např. 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji), koncepce 
související s plněním cílů dle koncepce MŠMT Strategie rozvoje školství 2030+ 
termín: průběžně; 

11. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji – výsledky, navazující programy apod. 
termín: průběžně; 

12. vyhodnocení plnění plánu práce VVVZ a zpracování zprávy o plnění úkolů VVVZ pro ZK JčK 
termín: pololetně;  

13. dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení  

termín: průběžně; 

14. problematika individuálních dotací žadatelů 
15. Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou v Českých 

Budějovicích podepsané v prosinci 2021 ve vazbě na naplňování jednotlivých cílů memoranda – 
analýzy o nedostatku pedagogických pracovníků ve školství, spolupráce s fakultami JU, které je 
připravují pro trh práce, apod.  
termín: průběžně; 

16. materiály v oblasti tělovýchovy a sportu v případě, že rozhodování náleží do kompetence ZK 
termín: dle potřeby; 

17. informace ohledně plánovaných ODM, včetně realizace pořadatelství kraje pro LODM 2024 
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termín: průběžně 

18.  Dodatek k memorandu s DofE. 

 Termín: do 30.3.2023 

19. Informace o spolupráci s ministerstvy, dalšími institucemi v oblasti školství (NPI, ČŠI, VŠ, JHK, 
zaměstnavatelské a podnikatelské svazy, firmy, ÚP a další) 

 Termín: průběžně 

20. Další neodkladné úkoly na úseku své působnosti 
termín: dle potřeby. 

 
U s n e s e n í  č. 43/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
schvaluje 
plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2023. 
Hlasování 11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 6 - Změny v rejstříku - nový obor na SŠ Hněvkovice  
H. Šímová: Zdůvodnění školy - Škola žádá o zápis nového tříletého učebního oboru Strojní mechanik 
(ŠVP Svářeč a potrubář v jaderné energetice), a to v mimořádném termínu. Na trhu práce se projevuje 
nedostatek kvalitních svářečů, a to zejména v energetice. Proto ve spolupráci s firmou ČEZ, a.s. vznikl 
záměr otevřít obor, který by zajišťoval výuku především v oblasti svařování a přípravě materiálů pro 
svařování. Uplatnění absolventů by bylo zejména v oblasti energetiky. Personální a materiální 
zabezpečení: Odborná výuka - zajištěna stávajícími i novými pedagogy a externisty, a to zejména z firmy 
ČEZ, a.s. a jejích spolupracujících firem. Odborný výcvik bude realizován v dílnách školy a ve spolupráci 
s Tréninkovým a realizačním centrem firmy ČEZ, a.s. JE Temelín (formou pravidelných stáží). K dispozici 
jsou učebny s dostatečným vybavením. Učebny výpočetní techniky mají volnou kapacitu pro žáky nových 
oborů. Firma ČEZ, a.s., se předběžně vyjádřila, že by zainvestovala do nové svařovny v prostorách školy. 
 
OŠMT KÚ doporučuje zápis nového učebního oboru. 
Záměr nového oboru na škole vzešel především na základě zájmu firmy ČEZ, a.s. a je podpořen 
Deklarací o vzájemné spolupráci v oblasti přípravy kvalifikovaných odborníků a specialistů pro energetiku, 
která byla podepsána zástupci firmy ČEZ, a.s. a ředitelem školy dne 7.11.2022.  

Škola v řádném termínu, tj. do 30.9., požádala o změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1.9.2023,  
a to o zápis nástavbového oboru Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství s kapacitou 30 žáků 
a učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel s kapacitou 45 žáků, dále pak o snížení kapacity 
nástavbového oboru Podnikání ze 66 na 30 žáků (schváleno usnesením č. 1190/2022/RK-53 Rady 
Jihočeského kraje ze dne 10.11.2022). 
S ohledem na požadavky firmy ČEZ, a.s. a energetické krizi proběhlo v JE Temelín jednání ohledně 
zajištění dlouhodobého a efektivního provozu elektráren společnosti ČEZ, a.s. Společnost potřebuje do 
dalších let kvalitní personál, který zajistí údržbu a modernizaci stávajících zařízení, a dále plánovanou 
výstavbu dalšího výrobního bloku v lokalitě Dukovany a malého modulárního reaktoru v lokalitě Temelín. 
Klesající úroveň kvality a počtu technického personálu pociťuje nejen ČEZ, a.s., ale i spolupracující 
dodavatelé, kterými jsou např. ČEZ ENERGOSERVIS spol. s.r.o., ŠKODA JS a.s., I&C Energo a.s. 
Zejména se jedná o kvalitní svářeče a potrubáře. Z tohoto důvodu JE Temelín žádá o zřízení 
vzdělávacího oboru, který by měl upravený školní vzdělávací program pro uvedené profese. JE Temelín 
vnímá SOŠ a SOU Hněvkovice jako silného partnera, se kterým by tuto oblast rozvíjela a kterému by dala 
maximální součinnost a podporu. 
Záměr otevření oboru byl již medializován, firma ČEZ, a.s., vydala k výše uvedenému tiskovou zprávu, 
probíhá televizní spot na Jihočeské televizi a vznikly další reportáže. 
 
Kapacita školy je do značné míry nenaplněna. Přestože je tento rok o něco lepší v počtu žáků přijatých 
do prvního ročníku, škola stále bojuje s nízkým počtem žáků.  
 
J. Traore: Bylo do jednání zahrnuto i SOUs Vodňany? 
H. Šímová: ČEZ si vybral Hněvkovice. Svářeč a potrubář je náročný obor na vybavení. Navíc strojní 
mechanik je na více jihočeských školách. 
J. Krejsová: je to praktické řešení, i z hlediska dojezdové vzdálenosti budoucích pracovníků vyučených 
na této škole. 
P. Klíma: rozumí dotazu, zda nový obor neohrozí jiné, stejně zaměřené školy; snažíme se o propojení 
ředitelů škol stejných oborů a chceme zachovat stabilní síť škol, proto jsme zavedli model, že při žádosti  
o nový obor či navýšení kapacity zveme ředitele škol se stejnými obory na společné projednání věci. 
 

https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/stredni-odborna-skola-v-hnevkovicich-otevre-od-zari-novy-obor.-jako-prvni-v-ceske-republice-se-bude-zamerovat-na-svarovani-v-jaderne-energetice-166488
https://www.jihoceskatelevize.cz/porady/1
https://cnn.iprima.cz/porady/zpravy-z-regionu/svareni-v-jaderne-energetice
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U s n e s e n í  č. 44/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost právnické osoby vykonávající činnosti škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Jihočeský 
kraj,  
o změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2023 předloženou v mimořádném termínu; 
II. doporučuje radě kraje schválit 
změnu údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2023 u právnické osoby: 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865, IČO: 00073130 
zápis oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP Svářeč a potrubář v jaderné energetice), denní forma 
vzdělávání, kapacita 60 žáků.  
Hlasování 10/0/1 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 7 - Žádost o půjčku Mgr. Borovkové  

Mgr. et Mgr. Blanka Borovková podala žádost o poskytnutí půjčky z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 
300 000 Kč pro financování pokračujících soudních sporů s bývalým zaměstnavatelem Obchodní akademií 

v Č. Budějovicích.  

Žadatelka financuje tyto spory ze svých velmi omezených finančních zdrojů a argumentuje také tím, že 

Karlovarský kraj schválil poskytnutí půjčky bývalé zaměstnankyni tamní školy, která vede s touto školou 

soudní spor ohledně neplatnosti výpovědi. 

Popis zjištěného stavu OŠMT: Paní Borovková byla zaměstnancem Obchodní akademie, Husova 1, České 

Budějovice do roku 2021, kdy s ní škola rozvázala pracovní poměr výpovědí. Škola jako důvod uvedla 
pozbytí dlouhodobé zdravotní způsobilosti žadatelky vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu na základě 

vydaného lékařského posudku Žadatelka s touto výpovědí nesouhlasila, a proto podala žalobu k soudu. 

Žadatelka je osobou se zrakovým znevýhodněním.  

Ze soudních rozsudků vyplývá, že zatímní náklady žadatelky na soudní spory jsou ve výši 231 094, 50 Kč 

(náklady řízení v roce 2020). Škola zatím vynaložila na předmětné soudní spory částku v rámci právních 
služeb 257 tis. Kč. 

Žadatelka vede s Obchodní akademií běžný pracovněprávní spor, jehož řešení je plně v kompetenci 

ředitelky školy. Jihočeský kraj by případným poskytnutím finanční výpomoci vytvořil precedens, když by 
se pak na něj mohli v budoucnu s podobnou žádostí obracet i jiní občané a kraj by tak mohl suplovat 

např. banku nebo jiné finanční instituce, které poskytují půjčky. Není primárním úkolem kraje ani jiné 
veřejnoprávní korporace, aby ze svého rozpočtu, tedy z veřejných peněz, poskytovaly finanční půjčky na 

řešení soukromoprávních sporů.  

Porada vedení 14.11.2022 – nedoporučila poskytnutí dotace. 

P. Klíma: si uvědomuje složitou situaci paní Borovkové, proto jí v roce 2021 nabídl řešení prostřednictvím 

asistenta, který by jí mohl zajistit nejen vlastní výuku, ale i bezpečnost ve třídách s ohledem na její 
zdravotní znevýhodnění. Mzdové náklady by pokryl Jihočeský kraj. Tuto nadstandardní nabídku paní 

Borovková nepřijala. V rámci soudního sporu bychom měli být neutrální. Nabídl členům VVVZ příslušný 
spis k prostudování. 

P. Stehlík: se doptal na vyjádření ředitelky školy. 

P. Klíma: V rámci udělení či neudělení půjčky vyjádření ředitelky školy nepotřebujeme. Jinak postup paní 
ředitelky by zhodnotil soud, každopádně ředitelka je vázána povinnými legislativní předpisy, tj. zajistit 

bezpečnost žáků i periodické zdravotní prohlídky pedagogů, a těmi se řídila. 

H. Šímová: Soudní spory paní Borovkové s jejím bývalým zaměstnavatelem vznikly již v době, kdy byla na 

škole zaměstnaná.  
 
U s n e s e n í  č. 45/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o poskytnutí půjčky (návratné finanční výpomoci) z rozpočtu Jihočeského kraje žadatelky Mgr. et. 
Mgr. Blanky Borovkové, trvalým pobytem *******, na úhradu budoucích nákladů souvisejících  
s pokračujícími soudními spory s Obchodní akademií, Husova 1, České Budějovice, příspěvkovou 
organizací zřizovanou Jihočeským krajem; 
II. doporučuje 
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neschválit poskytnutí půjčky (návratné finanční výpomoci) ve výši 300 000 Kč na úhradu budoucích 
nákladů vzniklých v souvislosti s pokračujícími soudními spory žadatelky Mgr. et. Mgr. Blanky Borovkové, 
trvalým pobytem Lannova 88/45, České Budějovice. 
Hlasování 11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bod 8 – Různé 

H. Šímová: 

Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 – žádost o vyjádření stanoviska 
zřizovatele k soudní žalobě na stavební firmu  

Dne 12. 5. 2015 byla mezi Gymnáziem J. V. Jirsíka v Č. Budějovicích (objednatel) a firmou ANIPOL s.r.o. 
(zhotovitel) uzavřena smlouva o dílo, na jejímž základě si nechala škola od firmy obnovit fasádu. 

Dle Smlouvy poskytl zhotovitel záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců. Dílo bylo s vadou spočívající  
v absenci nátěru spodního parapetu předáno dne 30. 9. 2015. Tato vada byla odstraněna dne 2. 10. 2015. 

Záruční doba započala běžet dnem předání a převzetí a skončila dne 30. 9. 2020.  

Dopisem ze dne 30. 6. 2020 objednatel oznámil zhotoviteli vadu. Zhotovitel reagoval dopisem dne 16. 9. 
2020, kterým reklamaci zamítl. I po předložení znaleckého posudku, jednoznačně potvrzujícího závady, 

trvá zhotovitel na tom, že nenese odpovědnost za vadu.  
 

Zhotovitel měl vadu odstranit nejpozději do 5. 8. 2020, a je tedy ode dne 6. 8. 2020 v prodlení se 

splněním povinnosti odstranit záruční vadu. 
 

Právní zástupce objednatele vyzval písemně dne 27. 9. 2022 zhotovitele k zaplacení smluvní pokuty za 
prodlení s odstraněním záruční vady v celkové výši 7 820 000 Kč, a k zaplacení nákladů na znalecký 

posudek v celkové výši 18 150 Kč. Splatnost těchto nároků nastala dne 30. 9. 2022.  Zhotovitel je ode 

dne 1. 10. 2022 v prodlení se splněním těchto povinností.  
 

Právní zástupce objednatele zaslal dne 11. 10. 2022 zhotoviteli předžalobní výzvu s tím, že pokud 
nebudou výše uvedené povinnosti splněny, bude se zhotovitel domáhat svého práva u soudu. Právní 

zástupce zhotovitele odmítl jeho odpovědnost za záruční vadu.  
 

Dne 31. 10. 2022 podal právní zástupce objednatele žalobu na zhotovitele. Soud vyzval dne 2. 11. 2022 

objednatele k zaplacení soudního poplatku ve výši 393 908 Kč.  

 
Dne 18. 11. 2022 zaslal právní zástupce objednatele soudu návrh na přiznání osvobození od soudních 

poplatků. Na výsledek se čeká.  
 

Své stanovisko k soudnímu sporu zaslal také investiční technik KÚ Jčk , který jednoznačně souhlasí  

s vypracovaným znaleckým posudkem.  
 

Ředitel Gymnázia podnikl všechny kroky (včetně osobní schůzky se zástupci zhotovitele) k tomu, aby se 

se zhotovitelem dohodl na opravě vad a nyní žádá vedení kraje o stanovisko, zda řešit situaci soudně 
s rizikem možného neúspěchu a zaplacením soudního poplatku ve výši 393 908 Kč a poplatků 40 000 Kč 

včetně DPH za každý právní úkon právního zástupce objednatele. Toto by mělo dopad do rozpočtu 
zřizovatele, neboť Gymnázium nedisponuje potřebnými volnými finančními prostředky a v rozpočtu OŠMT 

není s těmito výdaji v letech 2022 a 2023 počítáno. V případě úspěchu u soudu by tyto náklady uložil soud 
k úhradě zhotoviteli, pokud během soudního sporu nedojde k vzájemné dohodě či smíru.  

Pro doplnění tohoto materiálu si OŠMT vyžádal prostřednictvím Gymnázia cenový odhad oprav fasády 

v případě, že by odstranění vad nebylo řešeno soudně nebo u soudu neúspěšně. Projektant odhadl 
náklady na celkem 2 250 000 Kč. 

  
Finanční prostředky pro zaplacení soudního poplatku by byly uvolněny z FRŠ formou návratné finanční 

výpomoci, kdy tento postup by byl předložen radě kraje ke schválení.   

  
Postup byl konzultován s legislativním odborem dne 24.11.2022, který vyslovil souhlas s využitím soudní 

cesty, pokud existují prokazatelné podklady a pokud nedošlo doposud k dohodě obou stran.  Porada 
vedení návrh odsouhlasila. Byl projednán i ředitelem KÚ s oběma právníky obou stran sporu se závěrem 

doporučit podat soudní žalobu.   

 
U s n e s e n í  č. 46/2022/VVVZ-17 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
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I. bere na vědomí 
žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Gymnázium J.V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni 
Šrámka 23, IČO 600761135, ve výši 393 908 Kč, v souladu s důvodovou zprávou materiálu; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit:  
1) poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu rozvoje školství pro Gymnázium J.V. Jirsíka, České 
Budějovice, Fráni Šrámka 23, IČO 600761135, ve výši 393 908 Kč, v souladu s důvodovou zprávou 
materiálu 
Hlasování 11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
L. Korytářová otevřela téma enviromentálního vzdělávání. V letošním roce byla dotace na tuto oblast 
vyškrtnuta z krajského rozpočtu. A to i přesto, že VVVZ schválil usnesení o tom, že bude podporovat 
obnovení dotačního programu na enviromentální vzdělávání a že v Koncepci environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2021 – 2025  se Kraj zavazuje obnovit dotační program a každý rok 
ho vyhlašovat. 
P. Klíma: situace s drahými energiemi nás přinutila k revizi dotačních programů. Došlo ke škrtům v této 
oblasti, neboť školy mohou získat finance z dotačních programů na MŽP. 
L Korytářová: peníze ale v krajském rozpočtu budou. Neposkytnutím dotace narušujeme stabilitu 
environmentálně zaměřených organizací, které pořádají pobytové programy pro děti atd. 
P. Klíma: enviromentální témata jsou často součástí běžného vzdělávání, jako např. různé projektové 
dny, speciální vzdělávací akce atd., nicméně chápe opodstatnění této politické diskuse. 
J. Traore: malé školy/organizace většinou nemají kompetence na to, aby administrovaly projekty MŽP; 
zrušíme-li krajskou dotaci, malé školy nebudou mít na enviromentální vzdělávání finance. 
L. Korytářová: střední školy využívají tohoto programu skrze neziskové organizace, které mj. soustředí 
odborníky, vzdělávají i učitele atd.; navíc všechny ostatní kraje poskytují na environmentální vzdělávání 
dotaci v minimální celkové výši 1 mil. Kč. 
A. Sekyrka: sdělil, že by byla škoda, pokud by byl Jihočeský kraj vnímán jako jediný, který neposkytl tuto 
dotaci, proto se přimluvil za to, aby se po zlepšení ekonomické situace dotační titul environmentálního 
vzdělávání opět obnovil. Jde o investici do budoucna pro další generace. 
P. Stehlík: se zeptal, jak pokračuje řešení požadavku SOŠ a SOU v Milevsku na nové učební prostory, 
které budou potřeba i díky otevření nového oboru na škole. 
H. Šímová: pan ředitel se s námi spojí v novém roce, zatím to zásadní problém není. 
 
Paní předsedkyně se omluvila za dřívější odchod těsně před koncem jednání, které ukončil pan 
místopředseda A. Sekyrka a poděkoval všem přítomným za aktivní účast.  
 
Jednání bylo ukončeno v 11:40 hod.  Pozvánka na příště bude včas rozeslána. 
 
 
Zapsala: Petra Schinková 

Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 


