PLZEŇSKÝ KRAJ
Zápis z Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Plzeňského kraje

Číslo zasedání 19.
Datum konání

16. 5. 2019

Místo konání

Krajský úřad Plzeňského kraje, zasedací místnost č. 326

Zpracovatel
zápisu

Helena Horníková

Prezence
(bez titulů)

Přítomni

Jaroslav Šobr, Ignác Denkócy, Martin Dezort, Ilona Jehličková, Igor
Ježek, Vladimír Kroc, Naďa Chládková, Eva Trůková, Pavel Hofrajter,
Šárka Chvalová, Rudolf Salvetr, Jiří Valenta

Nepřítomni

Ladislav Čepička

Omluveni

Martin Baxa, Daniel Petříček, Adéla Šrámková, Radka Trylčová
Ivana Bartošová, Jaroslava Havlíčková, Alexandra Weberová,
Vladislav Smolík, Pavel Vlach, Vlastimil Volák

Hosté
Na vědomí

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru
Projednání návrhů na změny v rejstříku škol a školských zařízení
Zpráva o činnosti organizací zřizovaných PK v oblasti školství za rok 2018
Školní statek Klatovy-Činov
Projekt „IB programme-příležitost i pro státní vzdělávání“
Techmania Science Center – Vlastimil Volák
Různé
Diskuze
Závěr

1

Zápis z jednání
Číslo
1

Typ

Text

I

Zasedání výboru zahájil Jaroslav Šobr, předseda výboru. Konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno a všichni členové výboru obdrželi pozvánku
s návrhem programu zasedání. Na jednání přivítal přítomné členy výboru.
Zároveň omluvil z jednání nepřítomné členy a přivítal hosty.
Předseda výboru konstatoval, že zasedání výboru je usnášeníschopné.
Počet přítomných členů: 9
Ověřovatelem zápisu a usnesení byl zvolen pan Martin Dezort

1

Pro:
Proti:
Zdržel se:

O, P

9
0
0

Předseda výboru představil návrh programu jednání dle pozvánky. Navrhl
přidat bod o činnosti Techmanie Science Center.
Pro:
9
Tento program byl jednomyslně schválen.
Proti:
Zdržel se:

2

O

Předseda uvedl, že výbor nevede žádné nesplněné úkoly.
Výbor projednal změny v rejstříku škol a školských zařízení u následujících škol
a školských zařízení:
1. SVČ Radovánek
 zápis míst výkonu činnosti Staniční 72,
Plzeň; Kozolupy 1; Manětín 266

3

P

0
0

Pro:
Proti:
Zdržel se:

9
0
0

2. SSUPŠ a ZUŠ Zámeček, s.r.o.
 zápis místa výkonu činnosti u ZUŠ K Nádraží 218/15, Křimice

K tomuto bodu přijal výbor usnesení č. 34/19

Pro:
Proti:
Zdržel se:

10
0
0

Jaroslava Havlíčková stručně seznámila členy výboru se zprávami o činnosti
organizací zřizovaných PK v oblasti školství za rok 2018.
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Pro:
Proti:
Zdržel se:

P

11
0
0

K tomuto bodu přijal výbor usnesení č. 35/19

5

I, P

Jaroslava Havlíčková seznámila členy výboru s připravovanou transformací
Školního statku Klatovy – Činov. Blíže svůj záměr představil ředitel Vladislav
Smolík. Uvedl, že v současné době je školní statek společností s ručením
omezeným a hospodaří na přibližně 500 ha zemědělské půdy a zajišťuje
odbornou praxi pro obor Agropodnikání. Využívané stavby a strojní vybavení
je velice zastaralé a neodpovídá již moderním trendům v zemědělství. Cílem
transformace je zrušení školního statku jako s.r.o. k 1. lednu 2021 a jeho
následné převzetí Střední školou zemědělskou a potravinářskou, Klatovy,
Národních mučedníků 141. V plánu ředitele školy je kompletně modernizovat
celý areál Činov a postupně dovybavit celý statek moderními technologiemi.
Obhospodařováno by bylo nově okolo 300-350 ha zemědělské půdy a v areálu
statku se počítá s vybudováním stájí pro koně a jízdárnou, infocentrem,

2

farmářským obchodem, muzeem zemědělské techniky. Škola je Centrem
odborného vzdělávání v zemědělských oborech (COP), ze kterého v rámci
dotačního titulu Ministerstva zemědělství každoročně čerpá finanční prostředky
na strojní vybavení (cca 1,6 mil. Kč za rok). Náklady na drobné opravy a údržbu
stávajících objektů jsou odhadovány na cca 5 mil. Kč. Na provoz a údržbu a na
investiční projekty modernizace budou také využívány dotační tituly
z národních dotací, dotací EU, z dotací MAS Pošumaví. Proces transformace
bude postupný.

K tomuto bodu přijal výbor usnesení č. 36/19

6

I

I

12
0
0

Mezinárodní maturita „IB programme“ – příležitost i pro státní vzdělávání“
Ředitel Gymnázia a SOŠ Rokycany – Pavel Vlach seznámil členy výboru se
zařazením výuky a následně s možností získání mezinárodní IB maturity na
uvedené škole. Uvedl, že tento program je zakončen celosvětově uznávanou
zkouškou (je mnohem komplexnější než naše státní maturita) a absolventi mají
mnohem lepší možnosti projít přijímacím řízením na vysokých školách např.
v Anglii a USA, nicméně i ČVUT již uznává tuto IB zkoušku. Výuka a možnost
získání této zkoušky probíhá v České republice pouze na soukromých školách
(k dnešnímu dni na 15 školách), přičemž nejznámější jsou gymnázium PORG
a OPEN GATE. Ředitel školy přišel s návrhem, proč toto vzdělání neumožnit
s ohledem na rovné příležitosti a podporu nadaných studentů i na veřejné
škole. Samotný akreditační proces a udělení povolení vyučovat a následně
organizovat zkoušky v IB programu vyžaduje splnění řady podmínek. Je nutné
požádat o certifikát, získat a proškolit kvalifikované pedagogy (nutnost C1 v Aj).
Celkově se jedná o náklady cca 2 mil Kč ročně.
V současné době probíhá příprava celého projektu a hledání vhodného oboru
vzdělávání (neboť část výuky probíhá v anglickém jazyce). První studenti by
mohli v novém čtyřletém oboru začít studovat již v roce 2020 s tím, že od roku
2022 by byli zařazeni do IB programu.

K tomuto bodu přijal výbor usnesení č. 37/19

7

Pro:
Proti:
Zdržel se:

Pro:
Proti:
Zdržel se:

11
0
0

Techmania Science Center. S ohledem na diskusi k podpoře Techmania
Science Center Plzeňským krajem byl na jednání pozván ředitel Vlastimil
Volák, aby výbor seznámil s dalšími vizemi a financováním. Pan ředitel zmínil,
že Techmania vznikla v listopadu 2008 a v roce 2013/2014 bylo vystavěno
Planetárium. Ročně Techmanii navštíví okolo 200 tisíc návštěvníků (za dobu
existence 10 let navštívilo Techmanii 1,4 mil návštěvníků), 20 – 30 % tvoří
školní skupiny, 70 – 80 % veřejnost. Ze škol Plzeňského kraje jsou nejvíce
zastoupeny v návštěvnosti školy z okresu Plzeň-město (22%). Veřejnost je ze
45 % z Plzeňského kraje, ostatní pak z jiných krajů. Techmania zavedla pro
letošní rok vstupné pro žáky 1. ročníku ZŠ zdarma.
Ředitel Volák dále členy výboru seznámil s hospodařením – uvedl, že náklady
na provoz se pohybují okolo 50 mi Kč za rok, což představuje 273 Kč na
návštěvníka, ovšem s odpisy HIM jsou náklady 83 mil Kč, tzn. 460 Kč na
návštěvníka. Pan Volák dále uvedl, že téměř ¼ všech nákladů si na sebe
Techmania vydělá sama a to návaznými činnostmi (parkování, občerstvení,
zapůjčení instalací do zahraničí).
Členové výboru se pana ředitele dotazovali na další informace k fungování
Techmanie. Vedla se věcná diskuse nad dalšími možnostmi financování.

3

Jaroslava Havlíčková na závěr připomněla, že po jednání ZPK dne 10.

června proběhne seminář, kdy ředitel Techmanie pan Mgr. Volák
představí zastupitelům činnost Techmanie a možnosti dalšího fungování
v souvislosti s žádostí o uzavření pokračující Rámcové smlouvy
s Plzeňským krajem.
Pro:
11
K tomuto bodu přijal výbor usnesení č. 38/19

8, 9
10

Proti:
Zdržel se:

0
0

V bodě různé nebyly projednány žádné body a diskuse se vedla k jednotlivým

R, D bodům jednání.
J

Předseda poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání výboru a
jednání v 17:30 ukončil. Připomněl, že další zasedání výboru se bude konat 13.
června 2019.

O-organizační, P-k projednání, I-informativní, D-diskusní, R-různé, J-jiné
Pozn. V průběhu projednávání bodu č. 3 se na jednání dostavila paní Trůková, během bodu č. 4 pan Salvetr a
během bodu č. 5 pan Kroc. Pan Salvetr opustil jednání během projednávání bodu č. 6.

Přílohy
Číslo Název přílohy
1
Prezenční listina

Jaroslav Šobr

Martin Dezort

Helena Horníková

předseda výboru

ověřovatel

zpracovatel zápisu

V Plzni dne 22. května 2019

4

Usnesení z 19. zasedání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Plzeňského kraje, konaného dne 16. května 2019
Číslo

Typ

Text

34/19

S

Výbor schvaluje změny v rejstříku škol a školských zařízení dle zápisu z
jednání

35/19

B

Výbor bere na vědomí předložené zprávy o činnosti škol a školských
organizací zřizovaných Plzeňským krajem za rok 2018

36/19

B

Výbor bere na vědomí informace o transformaci Školního statku Klatovy –
Činov s.r.o.

37/19

B/S

Výbor bere na vědomí informace o IB programu a souhlasí s jeho zavedením
na Gymnáziu a Střední odborné škole, Rokycany, Mládežníků 1115

38/19

B

Výbor bere na vědomí informace pana Vlastimila Voláka o činnosti Techmanie
Science Center

B-bere na vědomí, U-ukládá, J-jmenuje, S-schvaluje/souhlasí, D-doporučuje, N-nesouhlasí

Jaroslav Šobr

Martin Dezort

Helena Horníková

předseda výboru

ověřovatel

zpracovatel zápisu

5

Příloha č. 1
Prezenční listina

6

