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Zápis č. 3 

z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 2. 3. 2021, 

které proběhlo formou videokonference  

 

Přítomni online:  Ing. Jana Krumpholcová, MSc., Mgr. Simona Luftová, Mgr. Lenka 

Mrzílková, Mgr. Ludmila Šimková, Mgr. Petr Paták, DiS., Mgr. Petr Chaluš, Irena Bartoňová 

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

Bc. Václav Kubaljak, Ing. Josef Treml, PaedDr. Luděk Štíbr 

 

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

           Mgr. Václav Švenda – radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch 

           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 

                       Ing. Zbyněk Lukavec – místopředseda představenstva KHK Střední Čechy 

                       Petr Halada – předseda Komise pro spolupráci s městy a obcemi 

 

Ověřovatelky zápisu: Irena Bartoňová Pálková a Mgr. Simona Luftová 

 

Program: 

1)   Zahájení, volba ověřovatelů zápisu  

2)   Schválení programu jednání   

3)   Změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 

4)   Informace o zapojení škol a školských zařízení do projektů včetně šablon 

5)   Přehled plánovaných investičních akcí v roce 2021  financovaných z rozpočtu 

       Středočeského kraje  

6)   Situace a podpora oborů s vysokou přidanou hodnotou 

7)   Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem   

       Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1 a Základní škola a Praktická škola    

       Jesenice, příspěvková organizace 

8)   Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Střední 

       odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava Kubra Středokluky, příspěvková  

       organizace a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda  

       Beneše 2353  

9)    Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem 

        Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 a Gymnázium, Příbram,  

        Legionářů 402  

10)  Model financování výstavby nezbytné infrastruktury zaměřené na rozšiřování kapacit MŠ 

        a ZŠ  

11)  Různé, diskuse  

12)  Závěr   

 

 

 

 



 

2 

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu 
Předsedkyně Výboru Ing. J. Krumpholcová, MSc. přivítala všechny členy a hosty  

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

Výbor usnášeníschopný.  

  

Usnesení č. 16-03/2021/VVVZ ze dne 2. 3. 2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost po projednání 

s c h v a l u j e jako ověřovatelky zápisu Irenu Bartoňovou Pálkovou a Mgr. Simonu 

Luftovou 

 

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

SCHVÁLENO 

 

2. Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 17-03/2021/VVVZ ze dne 2. 3. 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  

2. 3. 2021 

 

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

SCHVÁLENO 

 

3. Změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 
(Tisk č. 9/21) 

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

a školských zařízení. 

 

Usnesení č. 18-03/2021/VVVZ ze dne 2. 3. 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 právnické osoby Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM, s.r.o. Mladá 

Boleslav, o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 

- změna nejvyššího povoleného počtu žáků oborů vzdělání 

63-41-M/02 Obchodní akademie, kombinovaná forma vzdělávání, z 220 na 160 žáků 

75-41-L/51 Sociální činnost, kombinovaná forma vzdělávání (nást.), ze 60 na 120 žáků 

s účinností od 1. 9. 2021 

 

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

SCHVÁLENO 

 

4. Informace o zapojení škol a školských zařízení do projektů včetně šablon 
(Tisk č. 10/21) 

Ing. V. Chobotová podala informace k zapojení škol a školských zařízení do projektů včetně 

šablon.  

Uvedla, že v programovém období 2014-2020 byl školami nejvíce využíván Integrovaný 

regionální operační program (IROP). Většina projektů je již zrealizována. U některých 

projektů bylo zastaveno proplacení dotace v souvislosti s prošetřováním střetu zájmů 

premiéra ČR, protože vysoutěžení dodavatelé patří do holdingu Agrofert. V rámci tohoto 

programu byly školami využívány výzvy Integrované teritoriální investice Pražské 
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metropolitní oblasti (ITI PMO) a Místních akčních skupin ( CLLD - komunitně vedený místní 

rozvoj). Celkové náklady projektů činí 470 333 416,46 Kč, dotace z IROP celkem 

416 859 871,99 Kč, spolufinancování je ve výši 53 501 974,08 Kč a předfinancování 

Středočeským krajem je ve výši 391 288 506,19 Kč. 

 

Dalším velmi využívaným programem z Fondů Evropské unie byl Operační program Životní 

prostředí (OPŽP). Celkové náklady projektů činí 1 163 329 863,16 Kč, dotace z OPŽP 

celkem 343 400 392,95 Kč, spolufinancování je ve výši 819 929 470,31 Kč.  

 

Hojně byly také využívané šablony v rámci Operační programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 

(OPVVV), některým školám se ale vhodnou šablonu nepovedlo najít. Celkové náklady 

projektů z OPVVV činí 202 212 736,50 Kč, dotace z OPVVV celkem 202 212 736,50 Kč, 

spolufinancování je ve výši 819 929 470,31 Kč.  

 

V rámci projektové činnosti také jedna škola využila také Operační program Zaměstnanost. 

 

Projekty fondů EU celkově 

projekty celkem: 1 844 870 324,87 Kč 

dotace celkem: 971 017 594,75 Kč 

spolufinancování celkem: 873 881 159,83 Kč 

předfinancování celkem: 391 288 506,19 Kč 

 

Oblíbeným programem je také Erasmus+ zaměřený na  podporu spolupráce a mobility 

(výměnné pobyty). Realizaci projektů v tomto programu v posledním roce přerušila situace s 

koronavirem. Celkové náklady projektů činí 104 408 272,97 Kč, dotace celkem 

102 256 572,50 Kč, spolufinancování je ve výši 2 151 700,47 Kč a předfinancování 

Středočeským krajem je ve výši 20 451 314,51 Kč. 

 

V posledních letech se pro školství také otevřela nabídka národních dotačních programů, 

které oproti „evropským projektům“ jsou administrativně méně náročné.  

MZe celkově 

projekty celkem: 27 151 422,46 Kč 

dotace celkem: 24 436 277,00 Kč 

spolufinancování celkem: 2 715 145,46 Kč 

předfinancování celkem: 24 436 277,00 Kč 

 

MŽP celkově 

projekty celkem: 4 036 847,01 Kč 

dotace celkem: 3 026 032,95 Kč 

spolufinancování celkem: 3 026 032,95 Kč 

předfinancování celkem: 3 026 032,95 Kč 

 

Mgr. L. Mrzílková se dotázala na pozastavení vyplacení dotace u některých škol. SK tyto 

projekty předfinancoval a co bude následovat. 

Ing. V. Chobotová odpověděla, že SK předfinancoval projekty a nyní se čeká, až budou 

finanční prostředky uvolněny. Pokud by k jejich uvolnění nedošlo, tak je jednou z cest jejich 

kompenzace ze strany státu.   

 

I. Bartoňová Pálková se dotázala, jakým způsobem je podporována jazyková schopnost žáků 

a jak se vybírají ti, kteří jsou posláni na Erasmus +. 
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Ing. V. Chobotová sdělila, že kraj žádnou přímou podporu zaměřenou na jazykové 

dovednosti žáků nemá a výběr závisí na vedení školy. 

Mgr. S. Luftová informovala, že Erasmus+ koordinují společně se šablonami. Pro žáky také 

nabízejí doučování nebo hodiny cizího jazyku navíc.  

I. Bartoňová Pálková vyjádřila názor, že by SK měl podporovat rozvíjení cizího jazyku  

u žáků. Mnoho škol z různých zemí má zájem o spolupráci, ale brání jim jazyková bariéra. 

 

Mgr. M. Vácha a Mgr. S. Luftová dodali, že toto závisí především na schopnosti ředitele 

školy umět motivovat. 

 

Usnesení č. 19-03/2021/VVVZ ze dne 2. 3. 2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o zapojení škol a školských zařízení do projektů včetně 

šablon dle přílohy k Tisku č. 10/21 

 

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

SCHVÁLENO 
 

5. Přehled plánovaných investičních akcí v roce 2021 financovaných z rozpočtu 

Středočeského kraje  
(Tisk č. 8/21) 

Ing. J. Štindlová uvedla, že Odbor školství spravuje 184 škol a školských zařízení. 

Na základě metodického pokynu a Směrnice kraje č. 158 zasílají PO k 15.8. návrh plánu 

investic a oprav na další hospodářský rok. Všechny tyto požadavky jsou zachyceny 

v seznamu po jednotlivých školách a zdrojích. (investice, opravy, příjmy z pronájmu). Na 

základě zdrojů, které jsou dány schváleným rozpočtem Středočeského kraje na daný rok, jsou 

následně vybrány požadavky škol podle důležitosti a podle toho, zda uvedená akce je závislá 

na školním roce a může se realizovat jen o prázdninách anebo není závislá na termínu a 

ročním období. Takto připravený seznam schvaluje vedoucí odboru a příslušný radní a dává 

se následně schvalovat Radě kraje jako rozpočtová opatření. Po jejich schválení v radě kraje 

se jednotlivé akce realizují.   

 

Usnesení č. 20-03/2021/VVVZ ze dne 2. 3. 2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   informaci o plánovaných investičních akcích v roce 2021 škol   

a školských zařízení zřizovaných SK z rozpočtu Středočeského kraje 

 

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

SCHVÁLENO 
 

6. Situace a podpora oborů s vysokou přidanou hodnotou 
Tento bod byl přesunut na další jednání Výboru.  

Paní I. Bartoňová Pálková slíbila zaslat Odboru školství výčet oborů s vysokou přidanou 

hodnotou. 
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7. Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem 

Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1 a Základní škola a Praktická škola  

Jesenice, příspěvková organizace 
(Tisk č. 13/21) 

Mgr. M. Vácha v úvodu sdělil, že navrhovaný termín sloučení obou příspěvkových 

organizací je s účinností od 1. 9. 2021.  

Nástupnickou organizací je navrhována Základní škola a Praktická škola Jesenice, 

příspěvková organizace, která převezme v plném rozsahu práva a závazky slučované 

příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1, včetně práv a závazků 

vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 bude 

probíhat beze změny. Příslušné obory vzdělání a kapacity slučované školy budou převedeny 

do vzdělávací nabídky nástupnické organizace.  

Navrhovaný nový název příspěvkové organizace je Střední škola a Základní škola Jesenice, 

příspěvková organizace. 

 

Ing. Z. Lukavec uvedl, že ze statistik je patrný pokles žáků na SŠ mezi roky 2009 a 2019  

o 18%, přičemž podíl žáků na gymnáziích zůstává stejný. Demografický propad se dotkl jen 

žáků na odborných školách a učilištích. Poměr mezi maturitními a nematuritními obory není 

vyvážený. Proces optimalizace je velmi složitý a je potřeba jej dobře připravit. Je nutné 

navázat na práci, která započala v minulém volebním období ve smyslu stanovení 

objektivních hodnotících kritérií. Hodnocení škol prostřednictvím takto stanovených  

a aplikovaných kritérií by poskytlo tvrdá data, která chybí. Kritéria by univerzálně fungovala 

pro všechny školy. Mezi navržená kritéria patří ekonomická udržitelnost školy, oborová 

potřebnost a hodnocení školy třetími osobami, např. zřizovatelem, ČŠI a dalšími kontrolními 

orgány Z dat, která jsou dostupná, jasně vyplývá, že není možné dělat optimalizaci sítě škol 

bez optimalizace gymnázií. 

 

Ing. J. Skopeček sdělil, že souhlasí s názorem, že je třeba postupovat dle tvrdých dat  

a kritérií. Nedá se vyhnout tomu, aby byla optimalizace do jisté míry politická věc. Vždy  

se u dotčených škol zvedne vlna reakcí z různých skupin a je třeba situaci umět vysvětlit  

a obhájit. Optimalizaci navíc schvaluje Zastupitelstvo. Optimalizace je priorita a momentálně 

nejdůležitější téma ve školství, které bude politicky podporovat a doporučuje, aby se tématu 

věnovali úředníci, radní i hejtmanka SK. Je třeba zvýšit komunikaci v konkrétních oblastech, 

jako například právě v Příbrami. 

 

I. Bartoňová Pálková poznamenala, že souhlasí s předřečníky a dodala, že současné řešení jí 

připadá trochu uspěchané a nedostatečně vykomunikované. Chybí data. Optimalizace by 

neměla být hodnocena jen podle naplněnosti škol, ale je důležitá například i oborová 

optimalizace. Je nutné vypracovat celkovou koncepci řešení středoškolského vzdělávání. 

 

Mgr. P. Chaluš reagoval, že chybí data o přidané hodnotě škol. Kam žáci nastupují po škole, 

jak jsou uplatnitelní na trhu práce, apod. Rozlišoval by také, kde je a kde není zásadní reakce 

veřejnosti a vždy by promluvil s ředitelem školy, zeptal se na plány a vize a ne pouze oznámil 

konečné rozhodnutí. 

 

Ing. V. Chobotová informovala, že tvrdá data měli k dispozici a výběr škol k optimalizaci  

na nich stavěli. Jednalo se například o demografický vývoj, naplněnost škol, výsledky ČSI  

a další. Konkrétně v Příbrami je ale tlak opačný. Nechtějí tvrdá data, ale více subjektivního 

názoru. 
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Bc. V. Kubaljak uvedl, že tvrdá data jsou potřebná, ale musí být správně interpretována. 

Mnoho dat, se kterými SK pracuje, jsou zavádějící. Například jednotné maturitní zkoušky, 

apod. 

 

P. Halada vysvětlil, že byl členem pracovní skupiny, jež připravovala optimalizaci. Všechna 

data studovali a projednávali velmi pečlivě. Bylo vytvořeno mnoho tabulek na porovnání tak, 

aby žádné škole neublížili. O sloučení gymnázií v Příbrami se hovoří již mnoho let. Všechny 

navržené školy k optimalizaci byly vybrány velmi zodpovědně. 

 

M. Vácha v závěru sdělil, že optimalizace se diskutuje již několik let a pokaždé se různé 

odborné skupiny shodly na tom, že je optimalizace nutná, ale nikdy k ní nedošlo. Byl 

zpracován dokument s vytipovanými školami a byl by rád, kdyby z jednání vzešlo kladné 

stanovisko, protože byl zpracován zodpovědně a nutnost optimalizace vnímají všichni stejně. 

Všechny argumenty proti vybraným školám se několikrát projednaly, porovnávala se data 

různými způsoby a vždy byly zjištěny podobné výsledky. Se zástupci škol v Příbrami 

komunikoval několikrát, osobně v Příbrami byl, požádal o předložení dat a vizí a nabízel také 

účast na ZK v Příbrami. Vize a návrhy poskytnuty nebyly a reakce na nabídku účasti na ZK 

byla, že přítomnost není potřebná. 

 

Usnesení č. 21-03/2021/VVVZ ze dne 2. 3. 2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost po projednání 

d o p o r u č u j e  předložit Radě kraje k dalšímu řízení návrh na sloučení příspěvkových 

organizací zřizovaných Středočeským krajem  

Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1, se sídlem Žatecká 1, 270 33 Jesenice, IČ 

00 069 663 

a  

Základní škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace, se sídlem Plzeňská 63, 

270 33 Jesenice, IČ 47 013 711 

s účinností od 1. 9. 2021 

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 12   PROTI: 1  ZDRŽELI SE: 1 

SCHVÁLENO 

 

8. Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava Kubra Středokluky, 

příspěvková organizace a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, 

náměstí Edvarda Beneše 2353 
(Tisk č. 12/21) 

 

Mgr. M. Vácha informoval, že navrhovaný termín sloučení obou příspěvkových organizací 

je s účinností od 1. 9. 2021.  

Nástupnickou organizací je navrhována Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, která převezme v plném rozsahu práva a závazky 

slučované příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava 

Kubra Středokluky, příspěvková organizace, včetně práv a závazků vyplývajících 

z pracovněprávních vztahů. Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 bude probíhat beze 

změny. Příslušné obory vzdělání a kapacity slučované školy budou převedeny do vzdělávací 

nabídky nástupnické organizace. Následně bude možné řešit případný přesun oborů vzdělání 

se závěrečnou zkouškou (Zahradník a Zemědělec-farmář) do příspěvkových organizací 



 

7 

 

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno-Vrapice a Střední odborné učiliště, Nové 

Strašecí. 

 

Mgr. S. Luftová se dotázala ředitele nástupnické organizace, jak je škola velká kolik žáků 

přechází do nástupnické organizace a zda se všichni vejdou do jedné budovy. 

Mgr. P. Paták, DiS. odpověděl, že v Kladně byl stabilizován počet učitelů a odborů.  

Od 1.9.2021 přijmou všechny žáky a obory, která má škola ve Středoklukách. Přijímací řízení 

se bude řešit s ředitelem školy Středokluk. Počet žáků ve skutečnosti není vysoký. 

Od 1.9.2021 se jedná o žáky druhých a třetích ročníků v celkovém počtu 44 žáků. Dálková 

forma studia bude personálně pokryta a kapacitně není v Kladně problém. Stále probíhají 

jednání s ředitelem Středokluk, Odborem školství, radním atd. Situace není jednoduchá, ale 

jednání probíhají a věří, že bude vše zvládnuto. Nyní se potřebují posunout do dalšího kroku. 

Areál školy ve Středoklukách, který má být zrušen je ve velmi bídném stavu. 

Usnesení č. 22-03/2021/VVVZ ze dne 2. 3. 2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost po projednání 

d o p o r u č u j e  předložit Radě kraje k dalšímu řízení návrh na sloučení příspěvkových 

organizací zřizovaných Středočeským krajem  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava Kubra Středokluky, příspěvková 

organizace, se sídlem Školská 105, 252 68 Středokluky, IČ 61 100 404 

a  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, 

se sídlem náměstí Edvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno, IČ 00 473 634 

s účinností od 1. 9. 2021 
 

HLASOVÁNÍ: PRO: 10   PROTI: 2  ZDRŽELI SE: 1 

SCHVÁLENO 

Člen Výboru Mgr. P. Chaluš nebyl přítomen při hlasování. 

9. Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem 

Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 a Gymnázium, Příbram, 

Legionářů 402 
(Tisk č. 11/21) 

Mgr. M. Vácha informoval, že navrhovaný termín sloučení obou gymnázií je s účinností  

od 1. 9. 2022.  

Nástupnickou organizací je navrhováno Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, které 

převezme v plném rozsahu práva a závazky slučované příspěvkové organizace Gymnázia pod 

Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328, včetně práv a závazků vyplývajících 

z pracovněprávních vztahů. Mgr. Karnet bude od 1. 9. 2022 statutární zástupce (detašované 

pracoviště pod Sv. Horou). 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 bude probíhat beze změny. Slučování bude 

postupné tak, aby byla zajištěna dostatečná kapacita školní jídelny, tělocvičen, odborných 

učeben a kapacita pro dělení tříd (výuka jazyků, seminářů apod.). Bude zachováno 8leté 

gymnázium (1 třída), 6leté gymnázium (1 třída), 4leté gymnázium (2 třídy, z toho 1 třída 

všeobecného zaměření a 1 třída bude zaměřena na živé jazyky), rovněž bude zachována 

výuka v cizím jazyce. Do školního roku 2024/2025 bude zachován provoz v obou budovách 

gymnázií. 

 

Mgr. P. Chaluš uvedl, že jednal se zástupci ve školské radě, ředitelem Gymnázia v Příbrami 

a s místními obyvateli. Z jednání místní školské rady Gymnázia pod Svaou Horou vzešel 
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podnět, který rada odhlasovala a je uveden v jejím veřejném zápisu, aby byla zvážena  

na příbramsku oborová optimalizace místo insitucionální, což znaměná mimo jiné i to, aby 

nedošlo ke sloučení gymnázií. V současné době část členů školské rady vyzývá k prodloužení 

diskuze ohledně sloučení gymnázií a svolává veřejnou debatu na 24.3.202. Tento případ 

gymnázií v Příbrami je výjimečný, liší se od případů ostatních škol zařazených do plánu 

optimalizace v kraji, případ příbramských škol neodpovídá kritériím pro optimalizaci jako 

ostatní případy, a proto je pro prodloužení debaty a hledání nových řešení. Nechce se stavět 

proti názoru veřejnosti a váží si toho, že chtějí diskutovat. 

 

Bc. V. Kubaljak sdělil, že kapacita Gymnázia Legionářů je nadhodnocená. Hodnocení podle 

dat k maturitním zkouškám je neadekvátní, protože je hodnocena také profilační část, kterou 

mají některé školy těžší a některé lehčí. Obě školy jsou naplněny přes 90% a do budoucna 

se předpokládá nárůst žáků. Dostupnost Gymnázií na jihozápadě SK je horší než 

na severovýchodě. Práce s daty z jednotlivých přijímacích zkoušek. Gymnázia jsou kvalitní,  

a pokud bude jedno zrušeno, žáci budou dojíždět do Prahy. 

 

Ing. Z. Lukavec upozornil, že optimalizace nemůže proběhnout bez optimalizace gymnázií. 

Pokles žáků odnáší nejvíce učiliště a odborné školy, gymnázií se pokles nedotkl. Je třeba 

doplnit data pro kvalifikované rozhodnutí k tomto konkrétním optimalizačním kroku. 

 

Mgr. V. Švenda sdělil názor, že je zastáncem optimalizace. Pokud v SK chtějí dobré školy, je 

třeba je dobře financovat a zrušit ty, které nejsou efektivní. V případě Příbrami nevidí 

financování jako neefektivní, je však ve střetu zájmů.  

 

Mgr. S. Luftová uvedla, že dle předložených kritérií Odboru je žádné s gymnázií 

nenaplňovalo. V Příbrami jsou jiné školy s nižším počtem žáků, které by byly vhodné  

na zrušení či sloučení. 

Domnívá se, že zrušení kvalitních a naplněných škol efekt přírůstku žáků na odborné školy 

příliš nepomůže. Odborné školy by měly být schopny nabídnout kvalitu a tím si zajistit 

studenty. Navrhuje sloučení ještě odložit a projednat a navrhnout kvalitní koncepci pro 

Příbram. 

 

Ing. V. Chobotová vysvětlila, že nikdo z KÚSK nikdy neřekl, že jsou gymnázia nekvalitní. 

Co se týká demografického vývoje na Příbramsku, je již několik let stabilní a není 

předpokládáno významné navýšení počtu žáků. Určitě není možné tvrdit, že všichni žáci 

budou absolventi vysokých škol, Gaussova křivka je všeobecně platná. Oborová optimalizace 

se řeší, probíhají jednání s Národním pedagogickým institutem ČR a Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy.   

 

Mgr. M. Vácha reagoval na vznesené připomínky. Oborová optimalizace je již v jednání, ale 

může být provedena za předpokladu, že je jasné, které školy se sloučí a které se optimalizují. 

Pokud by se k situaci přistupovalo pouze ekonomicky, musely by být zrušeny pouze učiliště. 

Unikátní tento případ není, podobná situace se již řešila. Kapacitu Gymnázia Legionářů určila 

sama paní ředitelka, takže ze strany KÚSK nadhodnocena nebyla. Maturitní zkoušky jsou 

pouze jedno z mnoha zkoumaných kritérií. Co se týká přírůstku nových dětí, tak jak již bylo 

zmíněno, není v Příbrami markantní. Co se týká dojíždění do Prahy, domnívá se, že studijní 

výsledky neodpovídají tomu, že by všichni žáci mohli být přijati na pražských gymnáziích. 

Měřit přidanou hodnotu škol KÚSK neumí. Následně představil tabulky s reálnými počty 

žáků a dodal, že stav gymnázií se dlouhodobě neřeší. Pokud se situace odloží, bude se pouze 

prodlužovat bez výsledku. 
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Ing. J. Krumpholcová, MSc. dala hlasovat o protinávrhu usnesení od Mgr. P. Chaluše. 

 

Návrh usnesení 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost po projednání 

s o u h l a s í  s vyjádřením školské rady a preferuje oborovou optimalizaci před 

institucionální na Příbramsku 

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 5   PROTI: 5  ZDRŽELI SE: 4  

NESCHVÁLENO 

Usnesení č. 23-03/2021/VVVZ ze dne 2. 3. 2021 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost po projednání 

d o p o r u č u j e  předložit Radě kraje k dalšímu řízení návrh na sloučení příspěvkových 

organizací zřizovaných Středočeským krajem  

Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328, se sídlem Balbínova 328, 261 01 

Příbram, IČ 61 100 404 

a  

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, se sídlem Legionářů 402, 261 01 Příbram, IČ 61 

100 226 

s účinností od 1. 9. 2022 
 

HLASOVÁNÍ: PRO: 8   PROTI: 5  ZDRŽELI SE: 1 

SCHVÁLENO 

10. Model financování výstavby nezbytné infrastruktury zaměřené na rozšiřování 

kapacit MŠ a ZŠ 
Tento bod byl přesunut na další jednání. 

 

11. Různé, diskuse 
Mgr. M. Vácha uvedl, že budou elektronicky zaslány informace k VISK, které byly 

požadovány na posledním jednání Výboru. 

 

Mgr. S. Luftová požádala o informace ke změnám ve školských radách. 

Mgr. M. Vácha informoval, že v době koronaviru bylo prodlouženo funkční období 

stávajících členů, ale ke změně postupně dojde. Budou vyzváni Odborem školství, aby 

předložili návrhy kandidátů. 

 

Bc. V. Kubaljak požádal o poskytnutí informací o dalších krocích v oblasti optimalizace. 

Informace stačí předložit na příštím jednání VVVZ. 

 

12. Závěr 
Předsedkyně Výboru Ing. J. Krumpholcová, MSc. poděkovala  členům a hostům za účast na 

online jednání.  
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Příští jednání se uskuteční dne 6. 4. 2021 od 13,00 hod. 

 

 

 

 

Ověřovatelky zápisu:  Mgr. Simona Luftová 

 

 

 

 

 

                                     Irena Bartoňová Pálková 
 

 

 

 

 

 

                                                                             Ing. Jana Krumpholcová, MSc. 

                                                                                             předsedkyně 

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

 

 

 

Zapsala:    Michaela Štěpánková 

              Odbor Kancelář hejtmana 

                  oddělení organizační 


