
 

Zápis č. 1 

z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 5. 1. 2021  

 

Přítomni:  Ing. Jana Krumpholcová, MSc., Mgr. Simona Luftová, Mgr. Václav Švenda,  

                 Mgr. Lenka Mrzílková, Mgr. Ludmila Šimková, PaedDr. Luděk Štíbr, Ing. Josef         

                 Treml, Mgr. Petr Paták, DiS., Mgr. Petr Chaluš, Irena Bartoňová Pálková,  

                 Ing. Petr Lošek, Mgr. Soňa Křenová, Věra Kresslová, Ing. et Ing. Jan Skopeček 

 

Omluveni:     Bc. Václav Kubaljak 

 

Hosté:           Mgr. Milan Vácha – radní pro oblast vzdělávání a sportu 

          PhDr. Alois Surynek, Ph.D. – vedoucí Odboru školství 

          Mgr. Ingrid Vavřínková - vedoucí oddělení správní a organizační, Odbor  

                                                     školství 

          Bc. Jan Chuchler - vedoucí oddělení financování a rozpočtu školství, Odbor   

                                         školství 

          Ing. Věra Chobotová - vedoucí oddělení koncepce a rozvoje školství, Odbor  

                                               školství 

          Ing. Jana Štindlová - vedoucí oddělení školské ekonomiky, Odbor školství 

                       

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lenka Mrzílková a Mgr. Václav Švenda 

 

Program: 

1)   Zahájení, volba ověřovatelů zápisu  

2)   Schválení programu jednání   

3)   Změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 

4)   Informace o podpoře žáků ve vybraných oborech SŠ 

5)   Optimalizace škol ve Středočeském kraji 

6)   Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Eduzměna 

7)   Nedostatečná kapacita MŠ a ZŠ 

8)   Gymnázium ZŠ Navis  

9)   Plán práce VVVZ na rok 2021 

10) Různé, diskuse  

11) Závěr   

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu 

Předsedkyně Výboru Ing. J. Krumpholcová, MSc. přivítala všechny členy a hosty  

na jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a konstatovala, že je Výbor 

usnášeníschopný.  

  

Usnesení č. 01-01/2021/VVVZ ze dne 5. 1. 2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost po projednání 

s c h v a l u j e jako ověřovatele zápisu Mgr. Lenku Mrzílkovou a Mgr. Václava Švendu 

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 10   PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0  

SCHVÁLENO 

 

2. Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 02-01/2021/VVVZ ze dne 5. 1. 2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost po projednání 



 

s c h v a l u j e  navržený program jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  

5. 1. 2021 

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 10   PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 

SCHVÁLENO 

 

Na jednání se dostavili členové Výboru Mgr. Soňa Křenová, Mgr. Ludmila Šimková, Mgr. 

Petr Chaluš a Ing. Josef Treml. 

 

3. Změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 

(Tisk č. 1/21) 

Mgr. I. Vavřínková podala informace k návrhu na změny zápisu v rejstříku škol  

a školských zařízení. 

 

Usnesení č. 03-01/2021/VVVZ ze dne 5. 1. 2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost po projednání 

d o p o r u č u j e  předložit Radě kraje s doporučujícím stanoviskem k dalšímu řízení 

žádost příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem Vyšší odborná škola, Střední 

průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, 

Masarykova 197, o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 

- změna nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně ze 400 na 520 

s účinností od nejbližšího termínu 

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 13   PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 1 

SCHVÁLENO 

 

4. Informace o podpoře žáků ve vybraných oborech SŠ  

(Tisk č. 2/21) 

Bc. J. Chuchler informoval, že od školního roku 2010/2011 je žákům vybraných oborů 

vzdělání poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu 

Středočeského kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků  

v oborech vzdělání perspektivních na trhu práce. Od školního roku 2013/2014 se rozšířila 

podpora na všechny ročníky ve vybraných oborech. Zdravotnické obory jsou podporovány  

od školního roku 2016/2017. 

Prostředky jsou rozpočtovány podle počtu žáků v příslušných oborech vzdělání uvedených  

v matrice k 30. 9. Objem nevyužitých prostředků se pohybuje okolo 850 tis. Kč. Nevyčerpání 

prostředků je způsobeno zejména úbytkem počtu žáků oproti stavu v matrice k 30.9.  

v průběhu školního roku či nedosažením na prospěchové stipendium. Celková výše 

prospěchových stipendií se pohybuje okolo 5 % částky poskytnuté na stipendia (864 tis. Kč  

v roce 2019; 796 tis. Kč v roce 2018; 785 tis. Kč v roce 2017).    

Bc. J. Chuchler dále pohovořil o jednotlivých oborech, kterým jsou stipendia poskytována. 

 

I. Bartoňová Pálková uvedla, že hovořila se zástupci jednotlivých cechů a ti vidí případné 

zrušení stipendií jako negativum. Je to motivace jak pro žáky, tak pro jejich rodiče. Díky 

tomu si děti vytvoří také sociální motivaci v zaměstnání. Navrhuje setkat se zástupci cechů  

a projednat to s nimi. Důležitá je také kvalita školy a motivace žáků, aby se na řemeslné 

obory hlásili. 

 

Ing. et Ing. J. Skopeček sdělil, že se stipendii nesouhlasí, protože platit dětem za docházku 

do školy mu přijde nesmyslné. Když se podívá zpětně, tak výše vynaložených finančních 



 

prostředků od SK na stipendia nekoresponduje s počtem studujících žáků. Dále sdělil,  

že dobré je pořádání různých workshopů.  

 

Bc. J. Chuchler dodal, že stipendijní program nemá takový efekt, jaký se očekával a finance 

by se daly využít lépe. 

 

PaedDr. L. Štíbr zdůraznil, že nezáleží na tom, kolik žáků bylo na studium přijato, ale kolik 

jich u řemesla zůstalo. Bylo by dobré program upravit například ve smyslu, že kdo dostane 

stipendium, musí podepsat činnost v oboru na určitý počet let. 

Bc. J. Chuchler okomentoval, že s tímto návrhem souhlasí, ale program jej neumožňuje. 

 

Mgr. P. Chaluš poznamenal, že rodiče i žáci musí mít dobrý přehled, co jim škola nabízí  

a potom na ni rádi půjdou. Workshopy také mají smysl. Přidělovat stipendia jen určitým 

oborů není dobré.  

 

Mgr. L. Šimková upozornila, že by se měli zaměřit také na sociální stipendia, protože mnozí 

rodiče nemají na dostudování dětí finance a takových případů přibývá. 

 

Mgr. M. Vácha uvedl, že nesouhlasí s tím, jak jsou programy nastaveny, ale stipendia  

by neměla ovlivňovat rodiče při výběru školy. Škola je subjekt vzdělávací a nelze školstvím 

suplovat sociální segment. Přispívat by se mělo školám do vybavení ve smyslu například 

kufry s nářadím pro řemeslníky a podobně. 

 

Ing. P. Lošek argumentoval, že pokud se stipendia zruší, finance se „vytratí“. Domnívá se,  

že stipendia smysl mají, ale program by poupravil. 

 

Mgr. P. Paták informoval, že z matematických propočtů program systému nic nepřinesl  

a děti si stipendií nevážily. Pro některé rodiče jsou stipendia suplováním sociálního systému, 

ale držel by se školství a vzdělávání. 

 

Ing. et Ing. J. Skopeček upozornil, že školy investice potřebují, protože jsou velmi 

podfinancované. Stav některých objektů škol je velmi žalostný. Finance by nikde nezapadly, 

protože na Odboru školství mají přehled o utracených financích téměř do koruny.  

 

I. Bartoňová Pálková vysvětlila, že se nedomnívá, že by školy byly přefinancované,  

ale na opravy a podobné věci musí být finance vyčleněny odjinud. Je důležité, aby SK 

podpořil řemesla. Systém stipendií by upravila, ale rozhodně by jej nerušila. Pokud budou 

dána pravidla a proběhne informovanost, zaměstnavatelé studenty rádi podpoří.  

 

Mgr. M. Vácha sdělil, že pro něj jsou stěžejní tři témata: 

1) budovy (jsou vybydlené a ve velmi špatném stavu) 

2) edukativní vybavení škol 

3) usnadnění činnosti ředitelů (mentoring atd.) 

 

Návrh usnesení 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost po projednání 

n e s o u h l a s í se zrušením stávajícího stipendijního systému bez náhrady jiným systémem 

pro podporu řemeslných oborů 

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 3   PROTI: 6  ZDRŽELI SE: 5 

NESCHVÁLENO 



 

 

Usnesení č. 04-01/2021/VVVZ ze dne 5. 1. 2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost po projednání 

d o p o r u č u j e  Radě SK zrušit stipendijní program 

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 10   PROTI: 3  ZDRŽELI SE: 1 

SCHVÁLENO 

 

Členové Výboru požádali zástupce Odboru školství o přípravu přehledu, jak budou využity 

finanční prostředky, které měly sloužit na stipendia. 

 

Ing. J. Treml a I. Bartoňová Pálková doporučili zahájit jednání se zástupci jednotlivých 

cechů. 

 

5. Optimalizace škol ve Středočeském kraji 

(Tisk č. 3/21) 

Mgr. M. Vácha představil materiál s návrhem optimalizace škol. Uvedl, že po pečlivém 

jednání a prostudování byly k optimalizaci navrženy prozatím 4 školy. 

 

Následně proběhla podrobná diskuze ohledně gymnázií v Příbrami, kde je optimalizace také 

plánována.  

V diskuzi vystoupili: Mgr. S. Luftová, Mgr. M. Vácha, Ing. V. Chobotová,Mgr. V. Švenda, 

Mgr. P. Paták, DiS. 

 

Mgr. V. Švenda nahlásil střet zájmů.  

Mgr. P. Paták, DiS. také nahlásil střet zájmů a uvedl, že má k optimalizaci mnoho otázek, ale 

nejdůležitější je, zda mají slučované školy otevírat nyní první ročníky. 

 

Mgr. M. Vácha vysvětlil, že se jedná o prvotní informaci a všechny tyto otázky budou řešeny 

posléze přímo se školami. Dodal, že optimalizace nijak nesouvisí s kvalitou jednotlivých 

ředitelů škol a že KÚSK bude plně nápomocen (profesně, finančně, atd.). 

 

Mgr. P. Chaluš dodal, že by velmi dbal na poznatky a připomínky místních obyvatel, kterých 

se bude slučování týkat. 

 

Ing. V. Chobotová upozornila, že členové Výboru jsou po Odboru školství prvním orgánem, 

který dokument k optimalizaci vidí. Jedná se o dlouhý proces postupného utlumování  

a rozhodně se nestane, že by žáci neměli kam chodit. Vše bylo podrobně zváženo a Odbor 

školství se snažil u návrhů najít provázanost. 

 

Usnesení č. 05-01/2021/VVVZ ze dne 5. 1. 2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost po projednání 

d o p o r u č u j e radnímu pro oblast vzdělávání a sportu Mgr. M. Váchovi zahájit jednání  

o optimalizaci škol 

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 11   PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 3 

SCHVÁLENO 

 

6. Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Eduzměna 
(Tisk č. 4/21) 

Mgr. M. Vácha představil Memorandum o spolupráci při přípravě realizaci projektu 



 

Eduzměna - Model regionální podpory vzdělávání a o připojení Středočeského kraje  

k memorandu. 

 

Dalšími spolupracujícími subjekty jsou Nadační fond Eduzměna, MŠMT ČR, MAS Lípa pro 

venkov z. s. a město Kutná Hora. 

 

Středočeský kraj se zavazuje, že: 

- bude podporovat projekt Eduzměna z pozice kraje a zřizovatele škol, a to zejména tak, 

že bude podporovat zapojování škol do projektu a vytvářet jim k tomu vhodné 

podmínky, 

- poskytne součinnost v informování o projektu v rámci svých informačních aktivit, 

- bude poskytovat vybraná data o zřizovaných školách, 

- bude napomáhat k realizaci opatření v regionu 

  

Usnesení č. 06-01/2021/VVVZ ze dne 5. 1. 2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í informaci o připojení Středočeského kraje k Memorandu o spolupráci 

při přípravě a realizaci projektu Eduzměna - Model regionální podpory vzdělávání 

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 14   PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 

SCHVÁLENO 

 

7.  Nedostatečná kapacita MŠ a ZŠ 

Mgr. M. Vácha informoval, že SK v loňském roce prověřoval kapacitu ZŠ a MŠ. Na základě 

toho, byl vytvořen Model financování výstavby nezbytné infrastruktury zaměřené  

na rozšiřování kapacit MŠ a ZŠ založený na třech zdrojích financování.  

Nyní obdržel žádost, aby se vyjádřil k dalšímu postupu v této záležitosti. Na MŠMT ČR 

proběhlo mapování také a na jeho základě vznikl rozsáhlý dokument. Neví, na základě čeho 

SK průzkum prováděl, ale byl by nerad, kdyby se činnosti dublovaly.  

 

Ing. V. Chobotová doplnila, že problematika souvisí s čerpáním finančních prostředků 

v rámci Integrované teritoriální investice Pražské metropolitní oblasti v novém programovém 

období a mapováním absorbční kapacity.  

 

I. Bartoňová Pálková dodala, že realizovat se bude pouze to, na co byl připravený projekt, 

proto průzkum na SK probíhal. 

 

Mgr. M. Vácha zkonstatoval, že zašle na MŠMT ČR dotazy, které pak i s vyjádřením 

ministerstva přednese na jednání Výboru. 

 

 

Usnesení č. 07-01/2021/VVVZ ze dne 5. 1. 2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í informaci o prověřování kapacity MŠ a ZŠ ve Středočeském kraji 

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 12   PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 

SCHVÁLENO 

 

Členové Výboru Mgr. Lenka Mrzílková a Mgr. Petr Paták, DiS. nebyli přítomni při hlasování. 

 

 



 

 

8. Gymnázium ZŠ Navis  

Mgr. M. Vácha sdělil členům Výboru informaci přepracování a následném schválení žádosti 

o zřízení 4letého gymnázia z důvodu návaznosti studia. Jedná se o 80 dětí do prvního ročníku.  

Žádost byla prověřena a je v souladu s Dlouhodobým záměrem SK. 

 

9. Plán práce VVVZ na rok 2021 

Ing. J. Krumpholcová, MSc. představila členům Výboru koncept Plánu činnosti VVVZ  

na rok 2021 a sdělila, že bude zaslán k hlasování PER ROLLAM. 

 

10. Různé, diskuse 

V tomto bodě nebylo nic projednáno. 

 

11. Závěr 
Předsedkyně Výboru Ing. J. Krumpholcová, MSc. poděkovala přítomným členům a hostům 

za účast na jednání.  

 

 

Příští jednání se uskuteční dne 2. 2. 2021 od 13,00 hod. v budově KÚ SK. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lenka Mrzílková 

 

 

 

                                    Mgr. Václav Švenda 
 

 

 

 

 

                                                                             Ing. Jana Krumpholcová, MSc. 

                                                                                             předsedkyně 

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
 

 

 

Zapsala:    Michaela Štěpánková 

              Odbor Kancelář hejtmana 

                  oddělení organizační 


