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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 15. 10. 2021 

 
 

Z Á P I S  č. 7 
 

z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje,  
které se konalo v zasedací místnosti „Secese“, č. dv. 3.076 na KÚ I 

dne 13. 10. 2021 od 9:40 do 12:10 hod. 
 
Přítomni: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Martin Boška, Ing. Miloš Cieslar, Mgr. Šimon Heller,  
Mgr. Lucie Korytářová, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Martin Maršík, Mgr. Antonín Sekyrka, Mgr. Petr 
Stehlík, Mgr. Jusúf Traore, Dis., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 
Omluveni: PaedDr. Jan Klimeš, PhDr. Markéta Švadlenová 
Přizváni: Mgr. Pavel Klíma, Ing. Hana Šímová, Mgr. Daniela Balounová, Bc. Hana Burcevová, Dis.,   
Mgr. Vladimír Kuzba, Bc. Eva Lachoutová, Ing. Radek Lomský, Ing. Petra Martínková, Eva Soukalová 
 
Jednání zahájila a vedla předsedkyně výboru D. Škodová Parmová. Přítomných 11 členů výboru, výbor 
usnášeníschopný. Návrh programu schválen. 
 
Program jednání: 
1. Změny v Rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2022  
2. Připravovaný studijní obor na VOŠ a SPŠ automobilní a technická ČB – Sportovní management 
3. Žádost o poskytnutí individuální dotace Agentury cyklistika 
4. Informace k financování Nadačního fondu jihočeských olympioniků  
5. Revokace usnesení č. 227/2017/ZK-7 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho 

kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SPŠ strojní  
a stavební Tábor  

6. Revokace usnesení č. 23/2019/ZK-19 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování 
a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ obchodní, Č. Budějovice  

7. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, předfinancování  
a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Dačice 

8. Realizace projektů předkládaných do IROP a jejich kofinancování a předfinancování (popř. 
financování nezpůsobilých výdajů) z rozpočtu Jihočeského kraje - souhrnný přehled návrhů 
k projednání v ZK (celkem 29 návrhů) 

9. Rozpočet školství – třetí úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2021 
10. Schválení poskytnutí dotace č. 30_21_011_68 na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem  

ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2020/2021“ 
11.  Různé 
 
Bod  1 -  Změny v Rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2022  
P. Klíma – Je dobré, když ředitelé rozvíjí své školy, zároveň by měla být zachována určitá rovnováha 
rozmístění školních oborů v celém kraji (např. v souvislosti s demografickým vývojem atd.). Tato 
rovnováha je křehká, a proto se Kraj snaží podporovat komunikaci a dohodu mezi řediteli škol, kterých se 
změny týkají. Navrhuje proto do 14 dnů svolat jednání  s dotčenými řediteli „u kulatého stolu“ a následně 
v listopadu projednat tento bod na VVVZ. Do konce listopadu by měly být tyto žádosti předloženy 
ministerstvu. 
D. Škodová Parmová  – Projednání bodů (viz níže) odložíme na listopadové zasedání VVVZ. Konsensus 
z jednání „u kulatého stolu“ bude podkladem pro rozhodnutí VVVZ.  
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U s n e s e n í  č. 29/2021/VVVZ-7 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti právnických osob vykonávajících činnosti škol a školských zařízení o změny v rejstříku škol 
a školských zařízení k 1. 9. 2022 a stanoviska OŠMT k jednotlivým žádostem; 
II. doporučuje radě kraje 
1. schválit  
předložené změny v rejstříku škol a školských zařízení u právnických osob vykonávajících činnost škol  
a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem v rozsahu, který je specifikován v příloze č. 2 a) 
s vyjádřením a stanoviskem výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost; 
2. vydat stanovisko  
ke změnám v rejstříku škol a školských zařízení u právnických osob vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení ostatních zřizovatelů v rozsahu, který je specifikován v příloze materiálu č. 2 b). 
 
Příloha 2 a) – hlasování: 
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Příloha 2 b) – hlasování: 

 
 
 
Bod 2 - Připravovaný studijní obor na VOŠ a SPŠ automobilní a technická ČB - Sportovní 
management 
D. Škodová Parmová - Návrh na nový studijní obor Management sportu a dopravy iniciovaný sportovními 
akademiemi a panem hejtmanem, při kterém by žáci byli uvolňováni na dopolední tréninkové jednotky, 
tak jak je to zvykem ze sportovního gymnázia. Bude možnost nabízet tento obor jak sportovcům, tak 
sportovkyním, kteří chtějí studovat maturitní obor, nicméně RVP gymnázia je pro ně příliš náročný  
a individualizace studijních plánů na klasických oborech ne vždy vede ke kýženému výsledku  
a účasti na výuce i tréninku. Takto rozšířenou nabídkou středoškolského studia pro aktivně sportující 
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žáky by bylo možné oslovit jednotlivé kluby, koordinovat a společně organizovat tréninkové jednotky jak 
na sportovním gymnáziu, tak na nově otevřeném oboru. 
 
Přípravy tohoto oboru, který bude jako čtyřletý maturitní obor otevírán od školního roku 2022/2023, se 
ujala SŠ a VOŠ automobilní v Č. Budějovicích. Podobný studijní obor již úspěšně existuje ve Strakonicích 
a v Sezimově Ústí. 
 
U s n e s e n í  č. 30/2021/VVVZ-7 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o připravovaném studijním oboru na VOŠ a SPŠ automobilní a technická ČB - Sportovní 
management. 

 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 3 – Žádost o poskytnutí individuální dotace Agentury cyklistika 
E. Lachoutová: 

Žadatel Akce / termín 
Celkové 

náklady v Kč 
Žádost ve 
výši v Kč 

Návrh dotace 
v Kč 

Veřejná 
podpora 

Pravom
oc 

Agentura Cyklistika 
s.r.o. 

Světový pohár v cyklokrosu 
2021/ konání akce 14. 11. 
2021 

9 200 000,00 500 000,00 500 000,00 ne ZK 

 

Světový pohár v cyklokrosu je nejvyšší světová cyklokrosová soutěž. ČR je vnímána jako 
3. nejúspěšnější země na světě v tomto sportu; závodu se zúčastní nejlepší cyklokrosaři, celkem cca 300 
závodníků; očekávaná návštěvnost 7 - 10 tisíc diváků přímo u tratě; závod bude vysílat ČT Sport 
v přímém přenosu (v r. 2019 sledovanost 13 mil. diváků); závod zviditelní město Tábor a Jihočeský kraj 
po celém cyklistickém světě. 
 
Z důvodu přidělení pořadatelství MS v cyklokrosu 2024 do Tábora se Agentura cyklistika zavázala 
Mezinárodní cyklistické unii uspořádat 3 světové poháry v cyklokrosu v Táboře v letech 2020 – 2022. 
Pořádání Světového poháru v cyklokrosu je finančně a organizačně velmi náročné. Prostředky 
poskytnuté z DP Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje ve výši 400 000 Kč nejsou dostačující. 

 
Příjmy: Jihočeský kraj 400 000 Kč (schválená dotace v DP) + 500 000 Kč (předkládaná žádost o ID), 
Město Tábor 280 000 Kč, NSA 3 567 371 Kč, Český svaz cyklistiky 200 000 Kč, příjmy z reklam 
3 452 629 Kč, příjmy ze vstupného 800 000 Kč (dle podmínek UCI závodníci nehradí startovné) 
 
▪ dotace z rozpočtu kraje v roce 2021 na stejný účel: 400 000 Kč  

DP Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu opatření 
č. 1 Pořadatelství významných aktivit celorepublikového nebo mezinárodního významu na území 
Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu (max. výše dotace 500 000 Kč – z důvodu velkého 
převisu žádostí schváleno krácení požadovaných dotací). 
V roce 2020 – na Světový pohár v cyklokrosu 2020 poskytnuta programová dotace 400 000 Kč 
a individuální dotace 1 000 000 Kč. 

▪ Světový pohár v cyklokrosu je svým rozsahem a významem jednou z největších sportovních akcí 
pořádaných v JčK. To dokládá i výjimka, kterou obdržel v roce 2020, v době, kdy nebylo z důvodu 
pandemických opatření možné akce tohoto rozsahu pořádat, pouze na výjimku MZ ČR. Cyklokros 
a cyklistika obecně mají v Jihočeském kraji svou dlouholetou tradici, pochází odsud mnoho špičkových 
sportovců a vzhledem k současné úrovni závodníků v cyklokrosu lze očekávat i výborné obsazení  
z řad nejen českých, ale i jihočeských závodníků ve startovním poli světových pohárů, ale zejména 
Mistrovství světa 2024.  

 
Navržená částka 500 000 Kč bude kryta z rozpočtu OŠMT.  
 
Porada vedení 13. 9. 2021 – projednala žádost Agentury cyklistika o individuální podporu Světových 
pohárů v cyklokrosu 2021 a 2022 a přípravu a uspořádání Mistrovství světa v cyklokrosu 2024  
a souhlasila s podporou těchto akcí v příštích letech formou individuální dotace (souběžně nebude možná 
další podpora akcí SP v cyklokrosu 2022 a MS v cyklokrosu 2024 z rozpočtu Jihočeského kraje). 
Finanční prostředky na individuální podporu těchto akcí budou součástí návrhu rozpočtu kraje pro rok 
2022 a SVR 2023 – 2024.  
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U s n e s e n í  č. 31/2021/VVVZ-7 
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 akce 
„Světový pohár v cyklokrosu 2021“ žadatele Agentura Cyklistika, společnost s ručením omezeným, Na 
Bydžově 3122, 390 05 Tábor, IČO 63911167; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje  
schválit  
1) poskytnutí individuální dotace žadateli Agentura Cyklistika, společnost s ručením omezeným, Na 
Bydžově 3122, 390 05 Tábor, IČO 63911167, v požadované výši 500 000 Kč na realizaci akce „Světový 
pohár v cyklokrosu 2021“, termín dosažení účelu dotace 1. 2. 2022, 
2) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 2 návrhu. 
 
10/0/1 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 4 – Informace k financování Nadačního fondu jihočeských olympioniků 
E. Lachoutová – Při projednávání materiálu „Žádost o poskytnutí individuální dotace Nadačního fondu 
jihočeských olympioniků“ dne 3. 2. 2021 vznesli členové výboru níže uvedené dotazy.  
Pro rok 2022 je zachován stávající systém financování na kalendářní rok. V návrhu rozpočtu kraje pro rok 
2022 je alokována na tento účel částka 400 000 Kč. 
 
Odpovědi na dotazy:  
Zpracováno: 9. 2. 2021, OŠMT KÚ JČK 
 
A. Sekyrka – navrhuje do budoucna vrátit se k výši dotaci 500 000 Kč, tito sportovci „srdcaři“ si zaslouží 

uznání 

M. Maršík – souhlasí s A. Sekyrkou a dále podotýká, že 22 sportovců mu přijde málo, dotazuje se proto 

na propagaci uskupení 

22 sportovců - pouze sportovci nad 60 let– odpovídá skutečnosti 

celkový počet olympioniků v jihočeském klubu (tj. s místem bydliště na území JčK) je: 49 

Propagace uskupení: 

➢ probíhá dle poslání klubu olympioniků – účast olympioniků na besedách, projektech ČOV (Olympiáda 

dětí a mládeže, sportovní akce pro mládež), vyhlášení anket Sportovec kraje, regionů, do 15 let atd. 

➢ jihočeský klub nemá své webové stránky. 

➢ informace o finanční podpoře olympioniků – seniorů z rozpočtu JčK je zveřejňována v regionálním 

tisku a v reportáži v regionální JTV: 
Jcted.cz: https://jcted.cz/hejtmanka-straska-na-setkani-s-jihoceskymi-olympioniky-v-treboni-bojovali-jste-za-nasi-zemi/ 

Deník: https://ceskobudejovicky.denik.cz/ostatni_region/hejtmanka-jihoceskeho-kraje-podekovala-olympionikum-20190517.html 

Budějcká drbna: https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/22838-jihocesky-kraj-zvysi-castku-na-podporu-byvalych-

olympioniku.html 

 

Š. Heller – bylo by lepší, kdyby se tento materiál neřešil každý rok ad hoc, tato dotace by mohla být do 

budoucna celostátní; jak je to řešeno v jiných krajích, má každý kraj svou nadaci? 

➢ Český klub olympioniků ve spolupráci s Českým olympijským výborem v případě, že získá finanční 

prostředky, poskytuje je na příspěvky na zdravotní péči pro bývalé olympioniky a odměny pro 

medailisty starší 60 let, kteří jsou nejméně 24 měsíců členy ČKO. Ze strany státu neexistuje 

systematická finanční podpora bývalých olympioniků a reprezentantů ČR.  

➢ V regionech jsou založeny nadační fondy, ze kterých se účelově přispívá olympionikům, kteří se 

dostali do tíživé existenční situace. Nadační fondy na podporu olympioniků fungují ve všech 

regionech, tj. při 8 klubech, které zřizuje Český klub olympioniků (složka Českého olympijského 

výboru): 

NF západočeských olympioniků, NF východočeského klubu olympioniků, NF severočeských 
olympioniků, NF jihomoravských olympioniků, NF olympioniků regionu Vysočina, NF jihočeských 
olympioniků, NF severomoravských olympioniků, NF pražských olympioniků 
Prostřednictvím těchto nadačních fondů poskytují podporu pro sportovce - seniory i města a kraje. 
 

https://jcted.cz/hejtmanka-straska-na-setkani-s-jihoceskymi-olympioniky-v-treboni-bojovali-jste-za-nasi-zemi/
https://ceskobudejovicky.denik.cz/ostatni_region/hejtmanka-jihoceskeho-kraje-podekovala-olympionikum-20190517.html
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/22838-jihocesky-kraj-zvysi-castku-na-podporu-byvalych-olympioniku.html
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/22838-jihocesky-kraj-zvysi-castku-na-podporu-byvalych-olympioniku.html
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Přehled podpory v jednotlivých krajích: 

Podpora olympioniků a reprezentantů ČR – seniorů prostřednictvím nadačních fondů 
v jednotlivých krajích 

Kraj 
Výše podpory v Kč 

Poznámka 

2019 2020 2021 

Jihočeský 500 000,00 400 000,00 400 000,00 2021 - schvaluje ZK 11.2.2021 

Jihomoravský 300 000,00 200 000,00   
podpora každoročně, pro 2021 nebylo k 
9.2.2021 projednáno 

Karlovarský 150 000,00 150 000,00 150 000,00   

Královéhradecký 0,00 0,00 0,00 
dotace na aktivity a činnost klubu 
olympioniků max. 100 tis. Kč (nejde o 
přímý příspěvek pro sportovce) 

Liberecký 100 000,00 100 000,00 100 000,00 uzavřena víceletá smlouva do roku 2021 

Moravskoslezský 300 000,00 300 000,00 300 000,00   

Olomoucký 250 000,00 250 000,00 250 000,00   

Pardubický 200 000,00 200 000,00 200 000,00   

Plzeňský (dar) 250 000,00 250 000,00 250 000,00   

Praha 1 000 000,00 - 2 000 000,00 každoročně   

Středočeský nepodporuje   

Ústecký nepodporuje   

Vysočina 100 000,00 100 000,00  100 000,00  
Zlínský nepodporuje   

Podpora z rozpočtu měst v JčK v r. 2020 – město České Budějovice 70 tis. Kč, město Třeboň 45 tis. Kč. 
 
U s n e s e n í  č. 32/2021/VVVZ-7 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
odpovědi na dotazy členů VVVZ ze dne 3. 2. 2021 k bodu č. 1 Žádost o poskytnutí individuální dotace 
Nadačního fondu jihočeských olympioniků a informaci o podpoře olympioniků a reprezentantů ČR 
prostřednictvím nadačních fondů v jednotlivých krajích. 
 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 5 - Revokace usnesení č. 227/2017/ZK-7 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho 
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SPŠ strojní  
a stavební Tábor  
H. Burcevová – Zastupitelstvo JK schválilo dne 22. 6. 2017 realizaci projektu „Snížení energetické 
náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor – objekt Martina Koláře“ (žadatel: Střední průmyslová škola 
strojní a stavební, Tábor) a podání žádosti o podporu do OPŽP s celkovými výdaji ve výši 21,5 mil. Kč,  
z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 17,5 mil. Kč, kofinancování projektu Jihočeským krajem ve 
výši ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 10,5 mil. Kč a financování nezpůsobilých 
výdajů projektu Jihočeským krajem ve výši 4 mil. Kč s podmínkou přidělení dotace z OPŽP. 
Předpokládané financování z rozpočtu JčK tedy činilo celkem 14,5 mil. Kč, předpokládaná dotace  
z OPŽP činila celkem 7 mil. Kč, tj. 32,56 %. 
 
V období mezi schválením usnesení Zastupitelstva JK ze dne 22. 6. 2017 a podáním žádosti do 121. 
výzvy došlo ke změně podmínek OPŽP, kdy požadavek na zahrnutí vzduchotechniky do budov určených 
pro vzdělávání zůstal i nadále pro žadatele v oblasti vzdělávání povinností. V rámci výzvy OPŽP bylo 
možné podat oddělený projekt na snížení energetické náročnosti a samostatně na vzduchotechniku, kde 
dotace činí 70 %. V případě rozdělení projektových žádostí se jednalo o administrativní úkon, který 
nevyžadoval žádné nové stavební dokumentace, ale v konečném důsledku umožnil čerpat dotaci na 
povinné zavedení vzduchotechniky ve výši 70 % ze způsobilých výdajů. 
 
Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 v současné době realizuje 
projekty: (Zateplení a výměna zdroje tepla za TČ v budově SPŠ Tábor) a (Vzduchotechnika v budově 
SPŠ strojní a stavební Tábor) a má vydáno tzv. druhé Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD II), které 
upravuje částky po vysoutěžení zhotovitele stavby. 
Pravidla administrace projektů OPŽP určují, že po ukončení soutěže na zhotovitele stavby dojde k vydání 
tzv. druhého RoPD, které upřesní výši způsobilých a nezpůsobilých výdajů každého projektu.  
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Celková částka za oba projekty dle RoPD II činí 23,9 mil. Kč. Celková výše z rozpočtu JčK v usnesení se 
snižuje o 1,4 mil. Kč (kofinancování 8 mil. Kč + nezpůsobilé výdaje 5,1 mil. Kč). Dotace je vyšší oproti 
původnímu předpokladu o 3,8 mil. Kč, podíl dotace na celkových výdajích projektu se zvýšil na 45,18 %. 
 
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně struktury mezi způsobilými a nezpůsobilými výdaji, je potřeba 
změnit příslušné usnesení ZK, aby částky v něm uvedené odpovídaly skutečnosti. 
 
P. Klíma – shrneme-li to, tak 4 roky starý projekt bylo možno rozdělit na dva, část jednoho z nich bylo 
možno podat samostatně, čímž JK ušetří cca 1,3 mil. Kč. Tím bych chtěl OŠMT poděkovat za jeho práci. 
 
U s n e s e n í  č. 33/2021/VVVZ-7 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. zrušit usnesení č. 227/2017/ZK-7 ze dne 22. 6. 2017 ve věci „Realizace projektu předkládaného do OP 
ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SPŠ strojní 
a stavební Tábor“, 
2. schválit 
a) realizaci projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla za TČ v budově SPŠ Tábor“ (žadatel: Střední 
průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670) z Operačního programu Životní prostředí 
s celkovými výdaji ve výši 20 955 131,63 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 
15 847 826,05 Kč, 
b) realizaci projektu „Vzduchotechnika v budově SPŠ strojní a stavební Tábor“ (žadatel: Střední 
průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670) z Operačního programu Životní prostředí 
s celkovými výdaji ve výši 3 027 710,40 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 
3 027 710,40 Kč, 
c) kofinancování projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla za TČ v budově SPŠ Tábor“ Jihočeským 
krajem ve výši 45 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 7 131 521,73 Kč, s podmínkou přidělení 
dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu 
dle přílohy č. 1 tohoto návrhu, 
d) kofinancování projektu „Vzduchotechnika v budově SPŠ strojní a stavební Tábor“ Jihočeským krajem 
ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 908 313,12 Kč, s podmínkou přidělení dotace  
z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle 
přílohy č. 2 tohoto návrhu, 
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla za TČ v budově SPŠ 
Tábor“ Jihočeským krajem v celkové výši 5 107 305,58 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního 
programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto 
návrhu. 
 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato.  
 
Bod 6 - Revokace usnesení č. 23/2019/ZK-19 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho 
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ obchodní, Č. Budějovice  
H. Burcevová - Zastupitelstvo JK schválilo dne 14. 2. 2019 realizaci projektu „Moderní technologie ve 
výuce bez bariér“ (žadatel: Střední škola obchodní a VOŠ, Č. Budějovice) a podání žádosti o podporu do 
IROP s celkovými výdaji ve výši 23, 6 mil. Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 23, 6 mil. Kč, 
kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, 
tj. 2, 4 mil. Kč a předfinancování z rozpočtu JK ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
21, 2 mil. Kč s podmínkou přidělení dotace z IROP. Předpokládané financování z rozpočtu JK tedy činilo 
celkem 23, 6 mil. Kč, předpokládaná dotace z IROP činila celkem 21, 2 mil. Kč. 
 
Projekt byl připraven pro podání žádosti do výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Č. Budějovice 
(IPRÚ) č. 25 „Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ 
a VOŠ IV“. Alokace výzvy IPRÚ č. 25 však byla nižší než předpokládané výdaje projektu a k podání 
projektové žádosti z tohoto důvodu nedošlo. 
 
V červnu 2021 byla Městem České Budějovice vyhlášena výzva IPRÚ č. 38 „Vybudování infrastruktury 
pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ V“ ve vazbě na 67. výzvu řídícího 
orgánu IROP. Do této výzvy škola podala přepracovaný projektový záměr, tak, aby celková výše 
způsobilých výdajů a žádost o dotaci odpovídala v maximální možné míře vyhlášené výzvě. Komise IPRÚ 
schválila předložení projektového záměru do 67. výzvy IROP dne 8. 6. 2021. 
 
Cílem projektu je vybudování dvou nových podkrovních odborných učeben. 
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Předpoklad zahájení realizace je v 06/2022, ukončení realizace v 09/2022.  
 
Celkové výdaje projektu nyní činí 4, 9 mil. Kč. Celková výše financování z rozpočtu JK v usnesení 
se snižuje o 19, 8 mil. Kč na částku 3,8 mil. Kč. Celková úspora z rozpočtu JK bez započítání poskytnutí 
návratné finanční výpomoci činí 1 mil. Kč. 
 
Nezpůsobilé náklady projektu jsou tvořeny částkou přesahující limit způsobilosti výdajů stanovených 
výzvou IPRÚ (max. způsobilé výdaje dané výzvou činí 2 754 545 Kč). Škola se na financování 
nezpůsobilých výdajů podílí vlastními zdroji ve výši 1 095 455 Kč. 
 
Finanční nároky a krytí: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JK činí 3, 8 mil.  Kč, z toho 
kofinancování činí 275 454,50 Kč, předfinancování činí 2 479 090,50 Kč a nezpůsobilé výdaje 
1 000 000 Kč. 
 
U s n e s e n í  č. 34/2021/VVVZ-7 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. zrušit usnesení č. 23/2019/ZK-19 ze dne 14. 2. 2019 ve věci „Realizace projektu předkládaného do 
IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ obchodní, ČB“, 
2. schválit 
a) realizaci projektu „Nové učebny = základ kvalitního vzdělávání“ (žadatel: Střední škola obchodní, 
České Budějovice, Husova 9) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního 
programu s celkovými výdaji ve výši 4 850 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 
2 754 545 Kč, 
b) kofinancování projektu „Nové učebny = základ kvalitního vzdělávání“ Jihočeským krajem ve výši 10 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 275 454,50 Kč, s podmínkou přidělení dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy č. 1 tohoto návrhu, 
c) předfinancování projektu „Nové učebny = základ kvalitního vzdělávání“ Jihočeským krajem ve výši 
90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 479 090,50 Kč, s podmínkou přidělení dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy č. 1 tohoto návrhu, 
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Nové učebny = základ kvalitního vzdělávání“ Jihočeským 
krajem v celkové výši 1 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto 
návrhu. 
 
10/0/1 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 7 - Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, předfinancování  
a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Dačice 
P. Klíma a H. Burcevová: 
Na základě požadavku MMR a MŠMT, kdy způsob výběru projektů musí být uveden v RAP, byla 
stanovena hodnotící kritéria pro výběr projektů. Kritéria byla schválena Pracovní skupinou Vzdělávání 
(dále jen PSV) pro území Jihočeského kraje. Hodnotitelé projektových záměrů (členové PSV) bodovali 
jednotlivé projekty, základním hlediskem byla kvalita projektu. Postup výběru projektů i samotná kritéria 
byla předjednána se zástupci škol všech zřizovatelů. Konečné pořadí bylo stanoveno sestupně dle 
dosažených bodů v hodnocení. Vzhledem k omezené alokaci finančních prostředků pro Jihočeský kraj 
bylo možné školou předložit pouze jeden projektový záměr, maximální výše způsobilých výdajů byla 
stanovena na 20 mil. Kč. 
Intervence v oblasti vzdělávání budou směřovat do projektů zaměřených na vybavení odborných učeben, 
laboratoří a hal pro odborný výcvik, doplňkově pak do modernizace školních poradenských pracovišť 
pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo do vytvoření vnitřního i venkovního zázemí 
pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi. Prostřednictvím nástroje RAP JK 2021+ budou 
naplňovány územní cíle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, kde jsou řešena vybraná plošná 
témata napříč ČR realizována na území jednotlivých krajů. 
Proces předkládání projektových žádostí do IROP probíhá tak, že MMR v rámci výzvy stanoví alokaci pro 
jednotlivé kraje a školy postupně předkládají své žádosti až do naplnění této krajské alokace. 
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy IROP pro oblast středních škol je 1. čtvrtletí 2022.  
Na základě pokynu MMR bylo dále nutné stanovit hranici úspěšnosti projektů, tzn. stanovit hranici, kdy 
žadatelé s projekty v pořadí nad touto hranicí budou moci předložit žádosti do příslušné výzvy IROP. 
Součástí RAP JK 2021+ je odsouhlasena hranice ve výši 105 % krajské alokace, aby si školy vzájemně 
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nekonkurovaly – po vyhlášení výzvy IROP mohou všichni žadatelé předkládat projekty, které se 
nehodnotí a jsou řazeny podle času předložení žádosti až do naplnění alokace určené pro kraj. Při vyšší 
hranici by tak byly zvýhodněny projekty zahrnující pouze nákup vybavení proti projektům se stavebními 
pracemi, jejichž příprava je časově náročnější.  
Podle informací MMR je plánovaná výše dotačních prostředků z EU a SR určená pro kraj 
226 569 067,30 Kč, což odpovídá celkovým způsobilým výdajům pro projekty v kraji ve výši 
251 743 408,12 Kč. Po přepočtení na 105 % je hranice úspěšnosti projektů stanovena na prvních 
26 v pořadí RAP JK 2021+. Porada vedení kraje vzala na vědomí informaci o schválení Rámce v PSV  
a zároveň doporučila připravit i dalších 5 projektů tak, aby v případě snížení nákladů v době přípravy  
u vybraných, byly tyto projekty připraveny ve formě náhradníků. Na základě dostupných informací 
potvrzených ústně pracovníky MMR na srpnovém jednání Regionální stálé konference bude činit dotace 
u projektů IROP v případě škol a školských zařízení zřizovaných krajem 90 % a výše kofinancování 10 % 
ze způsobilých výdajů. 
Součástí návrhu je i Smlouva o spolupráci mezi JK, Městem Dačice a Gymnáziem Dačice. 
Předmětem smlouvy o spolupráci je stavební část projektu s předpokládanou výší výdajů 36 mil. Kč 
včetně DPH. Zbylé prostředky ve výši 4 mil. Kč včetně DPH pokryjí movité vybavení v učebnách, které 
bude majetkem Jihočeského kraje a není součástí Smlouvy o spolupráci. 
Po celkovém vyúčtování akce a po započítání úhrad od města Dačice i následného odbydlení budou 
výdaje kraje činit 4 mil. Kč (movité vybavení v učebnách). 
Jihočeský kraj hradí veškeré výdaje v realizační fázi projektu, tedy v celkové výši 40 mil. Kč. Město 
Dačice následně po skončení projektu bude splácet náklady související se stavbou (předpoklad 36 mil. 
Kč) nad rámec dotace (18 mil. Kč) polovičním dílem ve třech splátkách (3 roky po kolaudaci přístavby)  
a polovičním dílem formou tzv. odbydlení nájmu Gymnáziem Dačice po dobu následujících cca 20 let. 
Přesná částka na odbydlení a z toho vyplývající doba trvání odbydlení bude známa po vyúčtování 
stavebních prací a souvisejících výdajů včetně případných víceprací. 
V přípravné fázi projektu hradí JK a Gymnázium Dačice náklady na zpracování projektové dokumentace 
ke stavbě, žadatelem a zpracovatelem žádosti do IROP je v souladu s podmínkami IROP Gymnázium 
Dačice. Podmínkou realizace projektu je získání dotace z IROP. 
Na zpracování smlouvy spolupracoval OŠMT s OPZU a legislativním odborem města Dačice. 
 
Finanční nároky a krytí: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JK činí 40 mil. Kč, z toho 
kofinancování činí 2 mil. Kč, předfinancování činí 18 mil. Kč a nezpůsobilé výdaje 20 mil. Kč. 
 
U s n e s e n í  č. 35/2021/VVVZ-7 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit 
1. realizaci projektu „Přístavba budovy Gymnázia Dačice“ (žadatel: Gymnázium, Dačice, Boženy 
Němcové 213) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu 
s celkovými výdaji ve výši 40 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 20 000 000 Kč, 
2. kofinancování projektu „Přístavba budovy Gymnázia Dačice“ Jihočeským krajem ve výši 10 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
tohoto návrhu, 
3. předfinancování projektu „Přístavba budovy Gymnázia Dačice“ Jihočeským krajem ve výši 90 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 18 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy č. 1 tohoto návrhu, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Přístavba budovy Gymnázia Dačice“ Jihočeským krajem 
v celkové výši 20 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto návrhu, 
5. Smlouvu o spolupráci mezi Jihočeským krajem, městem Dačice a Gymnáziem Dačice dle přílohy 
č. 2 tohoto návrhu. 
 
10/0/1 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 8 - Realizace projektů předkládaných do IROP a jejich kofinancování a předfinancování (popř. 
financování nezpůsobilých výdajů) z rozpočtu Jihočeského kraje - souhrnný přehled návrhů 
k projednání v ZK (celkem 29 návrhů) 
P. Klíma a H. Burcevová:  
V novém monitorovacím období IROP bylo schváleno 25 projektů s tím, že necháme zpracovat 
projektovou dokumentaci pro projekty i „těsně pod čarou“, tudíž celkem 30. v minulém monitorovacích 
období byl JK suverénně nejlepší ze všech krajů z hlediska připravenosti, čerpali jsme asi 600 mil. Kč. 
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OŠMT předkládá na jednání ZK dne 20. 10. 2021 velké množství (celkem 30) typově shodných návrhů. 
Věcně se jedná o návrhy, které se týkají realizace investičních projektů středních škol v rámci IROP.  
 
Každý návrh předložený k projednání v ZK má i nadále v databázi iUsnesení své vlastní číslo návrhu, 
důvodovou zprávu i přílohy. V elektronické podobě na chráněných stránkách pro zastupitele jsou 
k dispozici veškeré podrobné a úplné podklady (usnesení, důvodová zpráva, přílohy) k jednotlivým 
školám.  
 
Důvodem zpracování a předložení souhrnného materiálu je snížení potřeby tisku velkého počtu stran 
a také větší přehlednost o jednotlivých projektech pro zastupitele kraje. Obdobný postup byl proveden  
i v uplynulém období. 
 
Stanovisko správce rozpočtu OEKO: Projekty bude potřeba zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2022  
a do návrhu SVR na roky 2023 - 24. Ve schváleném SVR je celková alokace ve výši 270 mil. Kč pro 
projekty SŠ, VOŠ a konzervatoře v rámci IROP 2021 - 27. 
 
U s n e s e n í  č. 36/2021/VVVZ-7 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. doporučuje zastupitelstvu kraje 
schválit realizaci projektů předkládaných do IROP a jejich kofinancování a předfinancování a financování 
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje v souladu s přílohou č. 1 a č. 2 tohoto návrhu, 
II. bere na vědomí 
informaci o formátu předložení návrhů do ZK ke schválení realizace projektů SŠ uvedených v RAP 
formou souhrnného přehledu návrhů dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto návrhu. 
 
10/0/1 
Usnesení bylo přijato. 
 
J. Krejsová – odchod v 11:40 hod. 
 
Bod 9 - Rozpočet školství – třetí úprava rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2021 
R. Lomský: 
1. Úprava rozpisu rozpočtu na základě výkazů R44-99 – podpůrná opatření 
 
Tab. 1 – Úprava rozpočtu přímých výdajů dle Výkazu R44-99 za květen a červen  2021 

  Závazný ukazatel Orientační ukazatele Závazný 
ukazatel – 

Počet 
pracovníků 

Měsíc v roce 2021 

NIV MP Odvody ONIV 

celkem 

 

pojistné FKSP   platy 

v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v úvazcích 

květen 1 643 649 1 170 397 395 594 23 408 54 250 3,3479 

červen -3 411 130 -2 545 199 -860 277 -50 904 45 250 -7,6274 

 

2. Národní plán podpory návratu do škol: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, 
střední školy a konzervatoře na rok 2021 – (OON na doučování primárně potřebných žáků) 

MŠMT usiluje o podporu vzdělávání po pandemii. Finanční prostředky bude škola oprávněna použít 

primárně za účelem doučování potřebných žáků, sekundárně pak na adaptační a socializační aktivity pro 
širší kolektivy žáků a studentů. Doučovat mohou nejen pedagogičtí pracovníci daných škol, ale i další 

odborníci z řad veřejnosti, studenti vysokých škol, popř. dobrovolníci.  
3. Úpravy na návrhy obcí s rozšířenou působnostní a krajského úřadu  

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 26. 2. 2021.  
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V této úpravě se např. jedná o financování mateřských škol z přímých výdajů ze státního rozpočtu 
po rozdělení MŠ Strakonice, Lidická 625 na 4 organizace. Nástupnickou MŠ Strakonice, Lidická 625, 
MŠ Školní Strakonice, MŠ Holečkova Strakonice, MŠ Spojařů Strakonice od 1. 9. 2021, kterým musí být 
přiznán rozpočet, který je určen jako zbytkový podíl (z rozpočtu původní organizace) na období 
1. 9. až 31. 12. 2021) dle přepočtených úvazků na návrh škol a příslušné obce s rozšířenou působností 
(Strakonice).  
 
Dále se jedná o proplacení mzdových i provozních výdajů spojených s mimořádným termínem 
didaktických testů státní části maturitní zkoušky v termínu od 7. do 9. července 2021. V Jihočeském kraji 
se jedná o 8 škol a částku NIV celkem 438 932 Kč.  
 
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 25. 8. 2021 

  Závazný ukazatel 

Zřizovatel 

NIV MP 

celkem 

    

platy OON 

v Kč v Kč v Kč 

Kraj 3 604 977 815 2 584 837 433 33 310 654 

Obec 6 660 887 783 4 761 979 764 33 280 494 

Rezerva 41 822 719 23 479 656 508 742 

Celkem 2021 10 307 688 317 7 370 296 853 67 099 890 

 
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 25. 8. 2021 pokračování 

 
 
 

Zřizovatel 

Orientační ukazatele Závazný ukazatel 

Odvody ONIV   

pojistné FKSP   
 počet 

zaměstnanců 

v Kč v Kč v Kč   

Kraj 884 468 570 51 696 749 50 664 409 5 226,8894 

Obec 1 616 079 454 95 239 595 154 308 476 10 637,0302 

Rezerva 8 107 884 469 987 9 256 450 60,3504 

Celkem 2021 2 508 655 908 147 406 331 214 229 335 15 924,2700 

 
U s n e s e n í  č. 37/2021/VVVZ-7 
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 2021 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, 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. 

 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 10 - Schválení poskytnutí dotace č. 30_21_011_68 na realizaci projektu „Potravinová pomoc 
dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2020/2021“ 
P. Martínková - Na základě žádosti schválené radou kraje dne 8. 4. 2021 vydalo MPSV rozhodnutí  
o poskytnutí dotace na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 
2021/2022. Účelem dotace je zajistit prostřednictvím partnera s finančním příspěvkem (mateřské školy) 
nákup potravin a přípravu hotových jídel dětem ve věku 3–7 let, které se jako společně posuzované 
osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely ve hmotné nouzi. Účelu dotace bude 
dosaženo ve lhůtě od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022. Do projektu se zapojilo celkem 20 mateřských škol. 
 
OŠMT doporučuje Zastupitelstvu kraje schválit na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
č. 30_21_011_68 organizacím uvedeným v příloze č. 1 tohoto návrhu poskytnutí dotace prostřednictvím 
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zřizovatelů na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 
2021/2022 od 1. 9. 2021 dle přílohy č. 2 tohoto návrhu.  
Podpora žáků základních škol je řešena prostřednictvím MŠMT – Dotační program pro nestátní 
neziskové organizace Women for Women. Tato pomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních 
škol na základě darovací smlouvy uzavřené mezi neziskovou organizací a školou. Je zde úzká a aktivní 
spolupráce se základními školami, které vytipovávají potřebné děti dle své dlouholeté pedagogické praxe. 
Podpora pro žáky základních škol je tedy v Jihočeském kraji nyní poskytována z výše uvedeného 
programu, kdy Jihočeský kraj není příjemcem dotace jako v případě mateřských škol.  
 
J. Traore poukázal na pozoruhodně nízký počet škol, které se do projektu zapojily (jen 20) a na možnost, 
zda by projekt nemohl být nastaven lépe. 
P. Klíma – v praxi je to otázka komunikace ředitelů škol s rodiči žáků. 
 
U s n e s e n í č. 38/2021/VVVZ-7 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné 
nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022 v rámci rozhodnutí MPSV č. 30_21_011_68 prostřednictvím 
zřizovatelů organizací dle důvodové zprávy a přílohy 1 a 2 tohoto návrhu. 
 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato.  
 
Bod 11 – Různé 
L. Korytářová – apelovala o navrácení dotačního titulu enviromentální vzdělávání, na kterém se VVVZ 
v jednom z minulém jednání shodl, v této oblasti se bohužel řadíme „na dno“ mezi kraji, většina financí 
tohoto titulu nejde „neziskovkám“, ale přímo školám; pravidla dotačního titulu byla dobře nastavena. 
P. Klíma – požádal L. Korytářovou o spolupráci a větší konkrétnost do budoucna v této problematice. 
D. Škodová Parmová - konkretizace by měla být opřena o koncepci environmentálního vzdělávání. 
 
Předsedkyně poděkovala za iniciativu a aktivní účast. 
 
Příští jednání se uskuteční v pondělí 8. 11. 2021 od 15:00 hod na KÚ I.  
Materiály s pozvánkou budou včas rozeslány.  
 
Jednání bylo ukončeno ve 12:10 hod. 

 
Zapsala: Petra Schinková, tajemnice 

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


