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VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

Tajemník výboru: Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail.: schinkova@kraj-jihocesky.cz 

 
České Budějovice dne 11. 3. 2021 

 
 

Z Á P I S  č. 3 
 
z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se 
konalo videokonferenčně dne 10. 3. 2021 od 10:00 hod. do 11:30 hod. 
 
Přítomní členové výboru: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Martin Boška, Ing. Miloš Cieslar,  
Mgr. Šimon Heller, PaedDr. Jan Klimeš, Mgr. Lucie Korytářová, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Martin 
Maršík, Mgr. Antonín Sekyrka, Ing. Petr Stehlík, Mgr. Markéta Švadlenová, Mgr. Jusúf Traore, Dis., Ing. 
Viktor Vojtko, Ph.D. 
Přizváni: Mgr. Pavel Klíma, Ing. Hana Šímová, Mgr. Patrik Červák, Mgr. Martin Sláma, Eva Soukalová 
 
Jednání zahájila a vedla předsedkyně výboru D. Škodová Parmová. Přítomných všech 13 členů výboru, 
výbor usnášeníschopný. Návrh programu schválen. 
 
Program jednání: 

1. Volba místopředsedy VVVZ 
2. Žádost o individuální dotaci FK Spartak MAS Sezimovo Ústí 
3. Změna usnesení č. 235/2020/ZK-29 – Účast na Hrách X. LODM ČR 2021 v Olomouckém kraji  
4. Koncepce rozvoje zřizovaných organizací Jihočeského kraje v oblasti kultury  
5. Různé 
 

 
Bod  1 - Volba místopředsedy VVVZ 
 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
volí 
pana Mgr. Antonína Sekyrku místopředsedou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZJK. 
 
Hlasování: 12/0/1 
Usnesení bylo přijato. 

Bod 2 - Žádost o individuální dotaci FK Spartak MAS Sezimovo Ústí 
H. Šímová: 

Žadatel Akce / termín 
Celkové náklady 

v Kč 

Žádost ve výši 

v Kč 

Návrh dotace v 

Kč 

Veřejná 

podpora 

Pravom

oc 

FK Spartak MAS 

Sezimovo Ústí z.s. 

Reko fotbalového 

stadionu/ 1. 3. – 

31. 12. 2020 

10 265 048,54 500 000,00 500 000,00 ne ZK 

 
Žadatel:  FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s., Sportovní areál Soukeník 684 (P.O.Box 44),  

391 02 Sezimovo Ústí, IČO 47267771 
Účel:  Reko fotbalového stadionu, termín realizace 1. 3. – 31. 12. 2020  
Požadovaná dotace: 500 000 Kč 
 
Současný stav:  
- sportovní areál Soukeník je v majetku města Sezimovo Ústí. V období 1. 5. 2019 – 30. 6. 2020 byla 

provedena za podpory Jihočeského kraje (individuální dotace 2 mil. Kč), MŠMT a města Sezimovo 
Ústí rekonstrukce hlavního travnatého hřiště - otočení a rozdělení na dvě travnatá hřiště 
o rozměrech 105 x 68 m a automatický závlahový systém, s celkovými náklady 21 793 561,15 Kč. 
 

Záměr projektu a stav realizace: 
- výměna umělého trávníku na fotbalovém hřišti a rozšíření hrací plochy. Současný povrch byl 10 let 

starý a při celoročním využívání ve špatném technickém stavu, sešlapaný a ulehlý, na ploše lokální 
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propadliny. Hrozilo riziko úrazu a byla omezena využitelnost hřiště. Nově bylo hřiště rozšířeno na 
rozměry 99,8 x 66,9 m. 
Dle původního záměru měla být výměna povrchu součástí výše uvedeného projektu rekonstrukce. 
Tato část byla nakonec z projektu vyjmuta a zrealizována samostatně v roce 2020 s celkovými 
náklady 10 265 048,54 Kč rovněž za podpory:  
 
Jihočeského kraje  850 000 Kč schválená dotace DP Podpora sportu 2020 (uznáno 

a skutečně vyplaceno 319 716,75 Kč)  
MŠMT    7 185 533 Kč  
města Sezimovo Ústí  1 350 000 Kč 
 

- náklady na projekt jsou vyfakturovány, uhrazeny a zaúčtovány. Probíhá zpracování vyúčtování 
dotace MŠMT, programová dotace JčK byla vyúčtována. 

 
Celkové náklady na projekt 10 265 048,54 Kč vč. DPH zahrnují: 
- 10 086 575,96 Kč - zemní práce včetně úpravy podkladu, drenáží a odstranění starého povrchu, 

položení nového umělého trávníku III. generace, 
- 178 472,58 Kč - vybavení hřiště – střídačky 112 885,24 Kč, fotbalové branky vč. osazení, rohové 

praporky. 
 
Využití areálu Soukeník: 
- do roku 2017 bylo fotbalové hřiště využíváno pro profesionální soutěž Fortuna národní ligy,  
- od roku 2017 je sem přesunuto Sportovní centrum mládeže FC MAS Táborsko,  
- areál je dále využíván základními školami, TJ Sokol Želeč, FC Chýnov, z.s., 
- minimální využití je 285 dětí 55 hodin týdně. 

 
Zdůvodnění individuální žádosti o dotaci žadatelem: 
Výběrové řízení na dodavatele se rozběhlo po jarní covidové vlně, přihlásilo se 8 účastníků, kteří kladli 
dotazy. Řízení se tím prodlužovalo a na základě zákonných lhůt se do poslední chvíle nevědělo, zda se 
stihne zrealizovat. Proto jsme nemohli požádat zastupitelstvo kraje o změnu projektu.  
Předpokládané náklady činily 16,6 mil. Kč, vysoutěžená cena byla 10,2 mil. Kč. Proto se snížily 
i předpokládané náklady v žádosti o dotaci v dotačním programu Podpora sportu. 
 
▪ dotace z rozpočtu kraje na stejný účel v r. 2020:  

850 000 Kč schválená dotace v DP Podpora sportu – skutečně vyplaceno na základě uznatelných 
výdajů 319 716,75 Kč. 
 
Předkládaný projekt byl podpořen v r. 2020 z opatření č. 1 dotačního programu – rekonstrukce 
a opravy fotbalových hřišť a atletických stadionů částkou 850 000 Kč (max. částka pro opatření 1 mil. 
Kč). V žádosti uvedené náklady činily 1 626 662 Kč. 
Ve vyúčtování dotace byly předloženy pouze časově uznatelné náklady ve výši 632 919,50 Kč (ostatní 
náklady na projekt byly časově neuznatelné – vznikly po termínu realizace projektu – dle pravidel DP 
do 16. 10. 2020), z toho zemní práce 454 446,92 Kč a vybavení 178 472,58 Kč, přičemž součástí 
vybavení byly neuznané náklady na střídačky ve výši 112 885,24 Kč – z důvodu, že nebyly součástí 
žádosti o dotaci a samostatně vyjmenovány v rozpočtu projektu. Vzhledem k tomu, že FK Spartak 
MAS nepožádal o změnu v projektu ve lhůtě 2 měsíce před ukončením projektu, byly o tuto částku 
poníženy celkové doložené náklady a vypočítána uznatelná částka dotace podle stanoveného 
procentuálního podílu.  
Tudíž skutečné uznatelné náklady činily 520 033,76 Kč, z toho dotace JčK 319 716,75 Kč a podíl 
žadatele 200 317,01 Kč (dle smlouvy činí podíl žadatele 38,52%). 

 
Částka 530 283,25 Kč ze schválené dotace nebyla FK vyplacena proto, že nebyly uznány výdaje na 
střídačky ve výši 112 885,24 Kč (nebyly v žádosti a projektu jmenovitě zahrnuty) a byly nižší celkové 
uznatelné výdaje na projekt z důvodu časové uznatelnosti (do vyúčtování mohl dát jen jednu fakturu 
ve výši 632 919,50 Kč za práce, které byly realizovány do 16. 10. 2020, ostatní náklady vznikly po 
termínu realizace stanoveném smlouvou a programem, proto je nebylo možné zahrnout do 
vyúčtování). 

 
Časový harmonogram: 
Výběrové řízení na dodavatele:  

- zahájení 21.7.2020      
- ukončení 24.8.2020  
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- námitka na výběr dodavatele doručena 23. 9. 2020 (námitka odmítnuta)  
MŠMT: vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 23. 10. 2020 (po doložení vysoutěžené ceny) 
JčK:  

- schválení dotace v ZK 21. 5. 2020 
- realizace projektu dle žádosti 1. 2. – 16. 10. 2020 (dle pravidel DP max. do 16.10.2020)  

Uznatelným dokladem z dotace JčK je pouze faktura na 632 919,50 Kč – vystavena 16. 10. 2020 (ostatní 
náklady vznikly po termínu realizace uvedeném v DP a smlouvě o poskytnutí dotace).  
Z částky 632 919,50 Kč nebylo uznáno 112 885,24 Kč za střídačky (nebyly v rozpočtu a projektu 
zahrnuty).  
Žádost o změnu v projektu by musel podat příjemce dotace 2 měsíce před ukončením realizace (tj. 
nejpozději do 16. 8. 2020), což nebylo možné, protože nebylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele  
a příjemce nevěděl, kdy a jestli vůbec budou práce zahájeny. 
 
Závěr: 
V roce 2020 bylo v rámci DP Podpora sportu vypsané opatření na Rekonstrukce a opravy fotbalových 
hřišť a atletických stadionů, kde byla alokována částka 18 mil Kč. FK Spartak MAS Sezimovo Ústí svým 
projektem naplňoval cíl opatření Rekonstrukce a opravy fotbalových hřišť, avšak z důvodu následného 
vyúčtování byla částka dotace snížena a následně vrácena i část vyplacené zálohy. Jelikož nemohla být 
naplno využita možnost pokrýt většinu nákladů, které nabízelo výše uvedené opatření v roce 2020, 
OŠMT doporučuje tento projekt mimořádně podpořit novou individuální dotací. 
 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 500 000 Kč na realizaci 
projektu „Reko fotbalového stadionu“ žadatele FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s., Sportovní areál 
Soukeník 684 (P.O.Box 44), 391 02 Sezimovo Ústí, IČO 47267771; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje  
schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v požadované výši 500 000 Kč na 
realizaci projektu „Reko fotbalového stadionu“, žadatele FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s., Sportovní 
areál Soukeník 684 (P.O.Box 44), 391 02 Sezimovo Ústí, IČO 47267771, termín dosažení účelu dotace 
31. 12. 2020, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené 
usnesením zastupitelstva kraje č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019. 
 
Hlasování: 12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 

Bod 3 - Změna usnesení č. 235/2020/ZK-29 – Účast na Hrách X. LODM ČR 2021 v Olomouckém 
kraji  
H. Šímová: Olympiády dětí a mládeže ČR (dále jen ODM) jsou dlouhodobým projektem Českého 
olympijského výboru (dále jen ČOV), který je zaměřený na věkové kategorie mladšího a staršího žactva 
(10–15 let) a částečně i mladšího dorostu (16–17 let). Do roku 2021 platilo, že v sudých kalendářních 
letech se konají zimní olympiády, v lichých letní olympiády. 

Vzhledem k nepředvídatelnému vývoji situace v souvislosti s přítomností viru Covid-19, po četných 
jednáních a na základě oficiální žádosti Olomouckého kraje se na zasedání Výkonného výboru ČOV 
rozhodlo o posunu letní ODM v Olomouckém kraji. 
Nový termín pro letní ODM je stanoven na 19. – 24. června 2022 (původní termín byl 27. 6. – 2. 7. 2021). 
Na základě tohoto rozhodnutí došlo i k přesunu termínu X. zimní ODM, a to na leden 2023  
a tím i k posunutí celého cyklu. Nyní proto platí, že v sudých letech se konají letní ODM a v lichých letech 
zimní ODM. 
OŠMT informoval členy organizačního výboru a garanty sportů o posunu cyklu ODM s tím, že veškeré 
organizační přípravy jsou pozastaveny a nově se rozběhnou v září 2021. 
 
ZK schválilo možnost vyslání výpravy kraje v plném počtu, tedy max. 316 osob, a sice v 20 sportovních 
disciplínách. Potvrzením účasti své výpravy se Jihočeský kraj zavázal k úhradě nákladů na ubytování  
a stravování ve výši 480,- Kč na den a osobu (tj. 715 200,- Kč, příp. 724 800,- Kč včetně DPH). 
Předpokládané celkové náklady na jihočeskou výpravu činí 3,4 mil. Kč a jsou alokovány ve schváleném 
rozpočtu kraje na ORJ 8 – OŠMT. 
Vzhledem k tomu, že veškeré náklady spojené s účastí výpravy budou hrazeny z rozpočtu roku 2022, 
navrhuje OŠMT jejich převod přes Fond rozvoje a rezerv. 
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Hejtman Olomouckého kraje požádal v dopise ze dne 1. 2. 2021 o zaslání potvrzení účasti výpravy 
Jihočeského kraje na Hrách X. lení ODM v roce 2022 do 30. 4. 2021. 
 
Finanční nároky a krytí:  
3 400 000 Kč při max. počtu 316 účastníků.  
 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 

posun cyklu Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR z 27. 6. – 2. 7. 2021 na 19. – 24. 6. 2022 a Her X. 
zimní olympiády dětí a mládeže ČR z roku 2022 na rok 2023, na základě rozhodnutí Českého 
olympijského výboru ze dne 25. 1. 2021; 
II. doporučuje 

zastupitelstvu kraje 
1. zrušit část II. usnesení č. 235/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020, ve znění: „1. účast reprezentace 
Jihočeského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2021, 2. složení organizačního 
výboru pro zabezpečení Jihočeského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí mládeže ČR v roce 2021 
uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 290/ZK/20“, 
2. schválit 
a) účast reprezentace Jihočeského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2022, 
b) složení organizačního výboru pro zabezpečení Jihočeského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí  
a mládeže ČR v roce 2022 uvedené v příloze č. 3 návrhu. 

 

Hlasování: 13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 4 - Koncepce rozvoje zřizovaných organizací Jihočeského kraje v oblasti kultury  

H. Šímová a P. Červák: Jihočeský kraj zřizuje 12 příspěvkových organizací v oblasti kultury na základě 
zřizovacích listin a jejich dodatků.  
Jednou ze základních zřizovatelských funkcí je schvalování koncepcí. Odbor kultury a památkové péče 
vypracoval nový koncepční materiál týkající se rozvoje zřizovaných organizací Jihočeského kraje v oblasti 
kultury na období 2021-2026 a zároveň v něm vyhodnotil předcházející koncepci za období 2015–2020). 
Rozsah činnosti jednotlivých příspěvkových organizací je velice různorodý. Sedm z těchto dvanácti 
organizací je sbírkotvorného charakteru, jedná se o vlastivědná muzea a galerie. Jejich hlavní sídla se 
nacházejí v bývalých okresních městech a jejich odloučená pracoviště v jejich blízkosti. Jedná se 
o Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Prachatické 
muzeum, Muzeum středního Pootaví Strakonice, Muzeum Jindřichohradecka, Prácheňské muzeum 
v Písku a Alšovu jihočeskou galerii. Označení sbírkotvorné znamená, že jejich hlavním účelem zřízení je 
uchovávání a prezentace sbírek, tzn. uchování kulturního dědictví pro další generace. Sbírkové fondy 
jsou cenným majetkem Jihočeského kraje a je o ně náležitě pečováno dle zákona č. 122/2000 Sb., zákon 
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.  Zbylých pět organizací je 
jednotlivě zaměřeno na koncertní, divadelní, knihovnickou nebo populárně vědeckou a environmentální 
činnost. Jedná se o Jihočeskou filharmonii, Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Jihočeskou vědeckou 
knihovnu, Hvězdárnu a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti a Jihočeskou zoologickou 
zahradu Hluboká nad Vltavou. 
Součástí předkládaného nového koncepčního materiálu je v prvé řadě vyhodnocení stávající koncepce.  
Minulé období 2016–2020 bylo obdobím, kdy u všech 12 organizací zřizovaných Jihočeským krajem 
v oblasti kultury postupně docházelo ke zhodnocení svěřeného majetku dle zřizovacích listin, k nákupu 
sbírkových předmětů, k malým i velkým investičním akcím, které stabilizovaly návštěvnické i technické 
zázemí a posílily činnosti organizací. To vedlo k udržení vysoké návštěvnosti organizací a k jejich 
zviditelnění nejen na půdě Jihočeského kraje, ale i v rámci celé České republiky s přesahem do blízkého 
zahraničí. Dalším důležitým aspektem reprezentujícím práci organizací byly mezinárodní projekty 
s našimi zahraničními partnery (využití Projektu I-CULT). Nelze také opomenout rozsáhlý projekt hrazený 
z prostředků Jihočeského kraje, který přispěl v rámci moderních technologií k efektivnější práci se 
sbírkovými předměty; jedná se o přechod na nový evidenční systém sbírek, tzv. MUSEION.  
Organizace hospodaří s nemovitým majetkem kraje. K datu 31. 12. 2020 mělo těchto 12 organizací ve 
své správě celkem 86 nemovitostí z toho je jich 54 ve vlastnictví Jčk. Všechny důležité investiční akce 
realizované v minulém období přispěly k zhodnocení tohoto majetku a k vytvoření důstojného moderního 
prostředí pro činnost organizací. 
Nová koncepce zahrnující další období vychází z výsledků předchozích let a představuje základní vizi 
v rozvoji organizací v gesci OKPP Jihočeského kraje. V následujícím období je potřeba zajistit udržitelný 
rozvoj a dále pokračovat v zajišťování kvalitní veřejné služby ve všech kulturních odvětvích, které 
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organizace reprezentují. Můžeme zmínit nejdůležitější plánované akce, jako je dokončení rozsáhlého 
archeoparku budovaného v areálu Jana Žižky z Trocnova a vytvoření adekvátního zázemí pro 
návštěvníky nebo vybudování nového muzea v Prachaticích, které bude zaměřeno na fenomén Zlaté 
stezky. V neposlední řadě je třeba zmínit, že všechny organizace v oblasti kultury působí jako důležitý 
edukační element, který nabízí doplnění učiva všech typů škol o zajímavé formy výuky a interaktivní 
prvky při představování jednotlivých oborů v netradičním prostředí. 
Předkládaný koncepční materiál byl vypracován ve spolupráci s jednotlivými řediteli příspěvkových 
organizací. Poukazuje na potřeby a vize za účelem rozvoje jednotlivých organizací v následujícím období.  
 
Koncepční materiál je veřejně vyvěšen na úřední desce Jihočeského kraje od 2. 3. 2021 po dobu 30 dnů 
k připomínkování. 
 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
koncepční materiál Odboru kultury a památkové péče „Koncepce rozvoje zřizovaných organizací 
Jihočeského kraje v oblasti kultury na období 2021–2026 (s vyhodnocením období 2015–2020)“; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje  
schválit koncepční materiál Odboru kultury a památkové péče „Koncepce rozvoje zřizovaných organizací 
Jihočeského kraje v oblasti kultury na období 2021–2026 (s vyhodnocením období 2015-2020)“. 
 

Hlasování: 11/0/2 
Usnesení bylo přijato. 

 
Bod 5 - Různé 

H. Šímová: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo dne 20. dubna 2017 v souladu 
s ustanovením § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování 
vzdělávání podle školního vzdělávacího programu zaměřeného na kybernetickou bezpečnost 
zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační 
technologie. 
 
Pokusné ověřování vycházelo z požadavku Svazu průmyslu ČR a na základě doporučení Sektorové 
dohody pro kybernetickou bezpečnost. Problematika kybernetické bezpečnosti, je v souladu se 
stanoviskem NBÚ, který je pověřen lokalizací Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/1148 
ze dne 6. 7. 2016 o opatřeních k zajištění vysoké úrovně bezpečností sítí a informačních systémů v Unii. 
Uvedená problematika se tak stává v současné době aktuálním tématem vzdělávání, zvláště v souvislosti 
s distanční výukou, digitalizací vzdělávání a využíváním informačních technologií v době pandemie 
covidu. Obsah kybernetické bezpečnosti využívání těchto technologií není však v plném rozsahu zahrnut 
do obsahu vzdělávání v oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie. Z tohoto důvodu přistoupilo 
MŠMT k pilotnímu pokusnému ověřování a výsledky budou využity při revizi rámcového vzdělávacího 
programu a úpravě vybraných rámcových vzdělávacích programů z úrovně MŠMT. 
 
Pokusné ověřování bude ukončeno 31. srpna 2024. V případě potřeby může být pokusné ověřování 
prodlouženo. 
Pokusné ověřování řídí tým složený ze zástupců ministerstva, NPI a zúčastněných škol.  
Z vyhlášení tohoto pokusného ověřování nevyplývá zařazeným školám žádný nárok na poskytnutí dalších 
finančních prostředků ze státního rozpočtu. 
 
Školy doposud zařazené do pokusného ověřování 
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace, 
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, příspěvková organizace. 
MŠMT velmi podrobně vyhodnocuje žádost o přistoupení a následně vydává dodatek tohoto pokusného 
ověřování.  
 
Vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří budou konat maturitní zkoušku podle tohoto rozhodnutí, bude 
obsahovat na rubové straně tuto doložku: 
„Maturitní zkouška byla vykonána v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování podle školního 
vzdělávacího programu zaměřeného na kybernetickou bezpečnost zpracovaného podle rámcového 
vzdělávacího programu oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie podle § 171 odst. 1 zákona  
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č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, č. j.: MSMT-7899/2017-3 ze dne 20. dubna 2017.“ 
Doložka je opatřena úředním razítkem školy a podpisem ředitele školy. 

 
(V 10:50 hod se odhlásila J. Krejsová) 
 
Jihočeský kraj jako zřizovatel uvedené školy má zájem na podpoře přistoupení k pilotnímu ověřování 
tohoto směru vzdělávání. Škola patří k nejmoderněji vybaveným školám v Jihočeském kraji, materiálně, 
technicky a personálně je na vynikající úrovni. V oblasti technologií spolupracuje s ostatními školami, 
základními, středními i vysokými a participuje s MŠMT na rozvoji oborů strojírenských a informačních. 
Žáci oboru 18-20-M/01 Informační technologie se pravidelně úspěšně účastní různých soutěží 
zaměřených na informační technologie a programování.  
O vysoké kvalitě školy vypovídá inspekční zpráva České školní inspekce ze závěru roku 2019: 
Mezi silné stránky školy patří žáci dosahujících vynikajících výsledků v odborných soutěžích ve 
středoškolské odborné činnosti na krajské a celostátní úrovni. Nadprůměrné materiální a technické 
zázemí školy umožňuje žákům, studentům i pedagogům přístup k nejmodernějším technologiím, jejich 
systematické využívání zvyšuje efektivitu výuky. Dlouhodobá stabilní spolupráce s partnerskými firmami v 
oblasti praktického vyučování umožňuje žákům školy získávat potřebné dovednosti v reálném pracovním 
prostředí a společně s průběžnou cílenou aktualizací vzdělávacích programů zvyšuje uplatnitelnost 
absolventů školy na trhu práce. Účast v četných projektech včetně mezinárodních vytváří lepší podmínky 
pro vzdělávání, motivuje žáky k dosahování lepších studijních výsledků a k úspěšnému dokončení studia. 
 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
souhlasí 
se zapojením Vyšší odborné školy, Střední školy, Centra odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 
421 do pokusného ověřování vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle školního 
vzdělávacího programu zaměřeného na kybernetickou bezpečnost zpracovaného podle rámcového 
vzdělávacího programu oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie. 
 
Hlasování: 12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Dále probíhala diskuse ve věci plánovaného testování na Covid-19 ve školách.  
H. Šímová informovala o tzv. krizových škol(k)ách, ve kterých je v současné době přibližně 500 žáků. Ti 
se budou nejpozději v příštím týdnu testovat. Zaměstnanci krizových škol/školek byli přednostně zařazeni 
do seznamu očkování.  
 
D. Škodová Parmová informovala, že další jednání VVVZ se uskuteční ve středu 21. 4. 2021 od 10:00 
hod.  Materiály s pozvánkou budou všem včas rozeslány.  Paní předsedkyně poděkovala za účast. 
 
Jednání bylo ukončeno v 11:30 hod. 
 

 
Zapsala: Petra Schinková, tajemnice 

 
Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, předsedkyně 


