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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 21. března 2023 

 
Z Á P I S  č. 18 

 
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 15. března 2023 od 13:00 do 14:35 hod. 

 
Přítomni: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová - předsedkyně, Bc. Martin Boška, PaedDr. Jan Klimeš, 
Mgr. Lucie Korytářová, RNDr. Jana Krejsová, Ing. Michaela Kudláčková, Ing. Martin Maršík, Ph.D.,  Mgr. 
Petr Stehlík, PhDr. Markéta Švadlenová, Mgr. Jusúf Traore, DiS.,  
Omluveni: Martin Lanc, DiS., PhDr. Václav Meškan, Ph.D., Mgr. Antonín Sekyrka 
Přizváni:  Mgr. Pavel Klíma, Mgr. Vladimír Kuzba, Eva Soukalová 
 
D. Škodová Parmová přivítala všechny přítomné, kterých bylo 9, později 10 členů výboru, výbor byl 
usnášeníschopný. Všichni přítomní souhlasili s programem jednání. 
 
Program jednání:  

1. Poziční zpráva - produktivní činnost žáka nebo studenta  

2. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2021/2022 

3. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v gesci OŠMT 

4. Změna konceptu Olympiády dětí a mládeže 2024 

5. Různé 

 
Bod 1 - Poziční zpráva - produktivní činnost žáka nebo studenta  

Na VVVZ dne 2. 11. 2022 otevřela L. Korytářová diskuzi k tématu ohodnocení produktivní činnosti žáků 
a studentů. K této problematice OŠMT zpracoval informativní zprávu, kterou všichni členové výboru 
obdrželi. Ta obsahovala mimo jiné následující: Legislativně produktivní činnost žáků a studentů a její 
ohodnocení upravuje zákon č. 561/2004 Sb., podle kterého činnost žáka při praktickém vyučování může 
subjektu, u něhož je vykonávána, přinášet hospodářský prospěch. Proto se v § 122 odst. 1 zavádí pojem 
produktivní činnost žáka, která z hlediska ekonomického je prací. Pokud je například předmětem činnosti 
žáka výroba zboží za účelem jeho prodeje, bude se jednat o produktivní činnost. Naopak pokud k prodeji 
výsledků činnosti dochází nahodile, zpravidla se o produktivní činnost jednat nebude. V § 122 odst. 1 je 
zakotven nárok žáka na odměnu za produktivní činnost.  
 
OŠMT vytvořil dotazník, který vyplnilo 65 škol. Výsledky: 
1. Žákovské práce, popř. umělecká díla, vznikají na 30 školách (46 %). 
2. Tři školy mají tvorbu žákovských prací ošetřenu smluvně (10 %). 
3. Možnost odkupu díla po jeho zhotovení, popřípadě po ukončení studia, má smluvně ošetřeno 5 škol 

(17 %). 
4. Finanční odměnu mohou žáci dostat v 7 školách (23 %). Např. pokud dílo vzniká v rámci doplňkové 

činnosti a nad rámec výuky, je žák odměněn fin. částkou na základě dohody o provedení práce. 
 
Zpráva obsahovala vyjádření dvou umělecky zaměřených škol, týkající se jejich přístupu k dílům žáků. 
 
Nejčastěji na školách vznikají maturitní práce a ročníkové práce v rámci výuky, jsou součástí naplňování 
RVP a ŠVP, pod vedením odborných pedagogů a za využití technologií a materiálů poskytnutých školou. 
Nejedná se tedy o autorská díla a jsou majetkem školy. Žákovské práce vznikající ve výuce pod vedením 
pedagoga jsou v režimu autorského podílu s pedagogem. Žáci výrobek obhajují u maturitní zkoušky před 
zkušební maturitní komisí a následně si jej mohou odkoupit za cenu materiálu s minimální režií. 
Hodnocení probíhá většinou klasifikací práce, u zdařilých děl např. prezentací na výstavách, burzách 
škol, pochvalou ředitele, výjimečně i motivačním finančním ohodnocením.  
 
L. Korytářová – poděkovala OŠMT za zpracování informativní zprávy a vyjádřila nesouhlas s tím, že dílo 
není autorská práce studenta. Jedná se spíše o zavedenou praxi, ale je to právně v pořádku? 
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D. Škodová Parmová – tento dotaz považuje za opodstatněný, ale měl by být směřován na MŠMT, tam je 
třeba žádat odpověď na to, jak ošetřit autorská práva, kdy může autorské právo/podíl přejít na instituci 
vzdělávací atd. 
L. Korytářová – mělo by to být smluvně ošetřeno se studenty; dále poukázala na problém, že studenti 
nemají znalosti o tom, jak být samostatně výdělečně činný. 
J. Krejsová – právní povědomí v daném oboru je téma zajímavé a mělo by se zvýšit. 
D. Škodová Parmová -  mělo by se zvýšit i povědomí studentů o podnikání i o tom, jakým způsobem 
zakládat svou živnost, zakotvit tyto znalosti do fin. gramotnosti. 
J. Klimeš - souhlasí se zařazením ekonomické gramotnosti do učiva a dodává, že by měla být průběžně 
aktualizována. 
D. Škodová Parmová – na základě podnětu výboru apelovat na ředitele škol (nejen uměleckých), aby se 
zvýšila intenzita přípravy žáků na podnikání a v rámci ekonomické gramotnosti upozornit i na související 
legislativní normy. 
 
(J. Traore – příchod ve 13:10 hod.) 
 
U s n e s e n í  č. 1/2023/VVVZ-18 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí  
poziční zprávu k produktivní činnosti žáka nebo studenta. 
Hlasování 10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
P. Klíma navrhnul, aby se z organizačních důvodů předřadily body 3 a 4 bodu 2. Všichni přítomní 
souhlasili. 
 
Bod 3 - Žádosti o poskytnutí individuální dotace v gesci OŠMT 

P. Klíma představil žádosti o poskytnutí ID: 

Poř. 

č. 
Žadatel Akce / termín 

Celkové náklady 

v Kč 

Žádost ve výši 

v Kč 
Návrh v Kč 

Veřejná 

podpora 
Pravomoc 

1 Agentura 

Cyklistika s.r.o. 

MS v cyklokrosu 2024 v 

Táboře - příprava na 

akci v roce 2023/ 

konání akce 2023/2024 

14 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 ne ZK 

2 Nadační fond 

jihočeských 

olympioniků 

Podpora a ocenění 

reprezentantů / 

termín:05-06/2023 

400 000,00 400 000,00 400 000,00 ne ZK 

3 Jihočeská 

univerzita 

v Českých 

Budějovicích 

Podpora činnosti 

Goethe centra JU v 

roce 2023/termín 

realizace 1. 1. 2023- 

31. 12. 2023 

500 000,00 500 000,00 500 000,00 ne ZK 

4 Jihočeská 

univerzita 

v Českých 

Budějovicích 

Podpora činnosti 

Britského centra JU v 

roce 2023/termín 

realizace 1. 1. 2023- 

31. 12. 2023 

500 000,00 500 000,00 500 000,00 ne ZK 

5 Post Bellum, 

pobočka Paměť 

národa Jižní 

Čechy 

Spolupráce 

Jihočeského kraje a 

Paměti národa Jižní 

Čechy na dokumentaci 

pamětníků a na 

vzdělávacích 

projektech v roce 2023 

/ termín realizace 1. 1. 

2023 - 31. 12. 2023 

400 000,00 400 000,00 400 000,00 ne ZK 

CELKEM 15 800 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00  

 

J. Traore - některé z těchto akcí se opakují každý rok, a proto by se tyto dotace měly přidělovat 
standardně prostřednictvím dotačních programů s řádnými kontrolními mechanismy; dále se vyjádřil 
k žadateli žádosti č. 2 - dle kontrolní zprávy z roku 2022 NFJO nedodržuje vlastní podmínky na 



3 

 

přerozdělování financí. NFJO má podporovat sportovce starší 60 let, přesto v minulosti obdržel dotaci 
čtyřicátník. 
P. Klíma – souhlasil s argumenty a připustil, že jde o určité politické gesto a funguje to tak ve většině 
krajů, považuje to za „čistší“ způsob než vytvoření dotačního programu, který by vyhovoval konkrétnímu 
žadateli. 
D. Škodová Parmová – Město Č. Budějovice podporovalo Post Bellum v rámci dlouhodobé rámcové 
smlouvy, ale opět se vrátilo ke každoročním žádostem, kdy Post Bellum žádá na konkrétní činnost 
a workshopy, forma dotačního titulu se v této oblasti neosvědčila. 
M. Maršík – se vyjádřil k žadateli žádosti č. 2 - je to neprůhledné, proč bude oceněno zrovna těchto 17 
sportovců atd. 
P. Stehlík – požádal o přehled informací o oceněných olympionicích - kde, v jakých sportech a s jakými 
výsledky tito sportovci reprezentovali. 
D. Škodová Parmová a P. Klíma -  všechny požadované informace ohledně nedodržení vlastních pravidel 
NFJO a ohledně oceněných olympioniků zpracuje OŠMT a předloží na příštím zasedání VVVZ. 

 
U s n e s e n í  č. 2/2023/VVVZ-18 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje uvedené v tabulce Přehled 
důvodové zprávy; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace s žadateli: 
 a) Agentura Cyklistika, společnost s ručením omezeným, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor, IČO 
63911167, v požadované výši 2 500 000 Kč na realizaci akce „MS v cyklokrosu 2024 v Táboře - příprava 
na akci v roce 2023“, termín dosažení účelu dotace 12/2024, 
b) Nadační fond jihočeských olympioniků, náměstí Přemysla Otakara II. 118/3, 370 01 České 
Budějovice, IČO 28073924, na realizaci projektu „Podpora a ocenění reprezentantů“, ve výši 400 000 Kč  
s termínem dosažení účelu 06/2023, 
c) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, 
IČO 60076658, na realizaci projektu „Podpora činnosti Goethe centra JU v roce 2023“, v požadované výši 
500 000 Kč, s termínem dosažení účelu do 31. 12. 2023, 
d) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, 
IČO 60076658, na realizaci projektu „Podpora činnosti Britského centra JU v roce 2023“, v požadované 
výši 500 000 Kč, s termínem dosažení účelu do 31. 12. 2023, 
e) Post Bellum, z. ú., pobočka Paměť národa Jižní Čechy, Španělská 1073/10, 120 00 Praha, IČO 
26548526, na realizaci projektu „Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jižní Čechy na 
dokumentaci pamětníků a na vzdělávacích projektech v roce 2023“, v požadované výši 400 000 Kč;  
s termínem dosažení účelu do 31. prosince 2023. 
Hlasování 8/0/2 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bod 4 - Změna konceptu Olympiády dětí a mládeže 2024 

P. Klíma: Zastupitelstvo JK schválilo 24. 2. 2022 Projevení zájmu Jihočeského kraje o pořadatelství Her 
XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2024 (ODM). Součástí této kandidatury byl koncept, který 
obsahoval zapojení 3360 účastníků v 18. sportovních disciplínách. Díky nedostatečné ubytovací kapacitě 
v Č. Budějovicích nebylo u kolektivních sportů možné obsadit obě kategorie chlapců a dívek.  
 
Vzhledem k navýšení státního příspěvku na ODM 2024 z 6 mil. Kč na 15 mil. Kč a dále vzhledem 
ke genderové vyváženosti, spravedlnosti a tradičnosti je nyní předkládán tento aktualizovaný koncept,  
který navyšuje celkové účastníky her na 4326 osob, přidává 2 sporty (orientační běh, jachting) 
a rozšiřuje konání ODM o město Tábor a Sezimovo Ústí.  
 
Slavnostní zahájení ODM by mělo proběhnout na náplavce u Dlouhého mostu v Č. Budějovicích. 
Medailové ceremoniály budou probíhat jak na sportovištích, tak v Olympijském domě, který by měl být na 
Výstavišti ČB. 
 
S ohledem na celkovou pospolitost akce a atmosféru ODM budou účastníci ubytovaní po jednotlivých 
kategoriích v Č. Budějovicích, Táboře, Hluboké n. Vlt., Lišově a Sezimově Ústí. Snahou je ubytovat 
sportovce co nejblíže sportovištím. Ubytování a stravování bude zajištěno na vysokoškolských kolejích 
Jihočeské univerzity, domovech mládeže při středních školách zřizovaných Jihočeským krajem. 
V rezervě je také počítáno s několika soukromými ubytovacími zařízeními.   
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Dle aktuálních podkladů a informací Českého olympijského výboru se náklady na uspořádání letní ODM 
v této podobě pohybují okolo 43 mil. Kč v závislosti na počtu účastníků a velikosti ceremoniálů. 
V návaznosti na změnu konceptu ODM dojde ke změně předpokládaného rozpočtu, který bude 
předmětem dalších jednání. 
 
Částka 15 mil. Kč na pořadatelství ODM byla zahrnuta do návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na 
roky 2023 (8 mil. Kč) a 2024 (7 mil. Kč) s tím, že nevyčerpané prostředky z roku 2023 by se 
prostřednictvím fondu rozvoje a rezerv převáděly do rozpočtu roku 2024.  
 
U s n e s e n í  č. 3/2023/VVVZ-18 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
návrh změny konceptu Olympiády dětí a mládeže 2024 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit nový koncept k pořadatelství Jihočeského kraje Her XI. letní 
olympiády dětí a mládeže ČR 2024. 
Hlasování 10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bod 2 - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v JčK za šk. rok 2021/2022 

V. Kuzba: Představil výroční zprávu. První kapitolou je demografická analýza. Ve druhé kapitole jsou 
popsány jednotlivé segmenty vzdělávací soustavy. 
 
V Jihočeském kraji bylo ve školním roce 2021/2022 v MŠ 22 559 dětí, v ZŠ 55 319 žáků, ve SŠ v denní 
formě vzdělávání 27 755 žáků a ve VOŠ v denní formě vzdělávání 528 studentů. Podařilo se udržet 
poměr počtu žáků maturitních a učebních oborů přibližně na stejné úrovni jako v letech předcházejících, 
tedy 67:22 %, stejně tak i nižší procento nezaměstnanosti čerstvých absolventů než je celorepublikový 
průměr. Daří se podporovat obory jak strojírenské, tak zdravotnické i obory gastronomické. V gymnáziích 
a lyceích se vzdělávalo ve školním roce 2021/2022 9 076 žáků, v technických oborech 7 020 žáků všech 
zřizovatelů (jedná se o obory patřící do oborového shluku  Strojírenství a strojírenská výroba, 
Informatické obory, Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, Technická chemie a chemie 
silikátů, Zpracování dřeva a hudebních nástrojů, Stavebnictví, geodézie a kartografie, Doprava a spoje). 
 
V regionálním školství pracovalo necelých 19 tisíc zaměstnanců – fyzických osob, z čehož téměř 16 tisíc 
tvoří ženy.  
 
Po zodpovězení mnoha dotazů a diskusi se přistoupilo k hlasování. 
 
U s n e s e n í  č. 4/2023/VVVZ-18 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2021/2022, 
II. doporučuje zastupitelstvu kraje 
vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 
2021/2022. 
Hlasování 10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 5 – Různé 

Paní předsedkyně zodpověděla dotazy a poděkovala všem přítomným za aktivní účast.  
 
Příští termín jednání bude včas oznámen. 
 
Jednání bylo ukončeno ve 14:35 hod.   
 
 
Zapsala: Petra Schinková 

Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 


