bod 23.1 příloha 1

Vyhodnocení práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
listopad 2020 – prosinec 2021
Výbor se schází zpravidla jednou měsíčně, v období 11/2020 až 12/2021 se sešel na
jednání celkem 11 x, vždy byl usnášeníschopný.
Změny v rejstříku škol a školských zařízení ÚK:








Výmaz oboru vzdělání: 27
Výmaz místa poskytovaného vzdělávání: 2
Zápis nového místa poskytovaného vzdělávání: 2
Zvýšení cílové kapacity: 6
Snížení celkové kapacity: 3
Zápis oboru vzdělání: 10
Žádosti o zápis, kterým nebylo vyhověno: 3

Projednané materiály, projekty, nové informace:

















Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním
roce 2019/2020
Post Bellum - Memorandum o partnerství a spolupráci
Projednání investičního záměru kampus Varnsdorf
Memorandum DofE
Optimalizace prostor pro výuku Obchodní akademie Ústí nad Labem (budoucí
investiční záměr)
Dotační program Sport 2021 a Volný čas 2021
Návrhy na zlepšení vzdělávání v ÚK
BaDatel (akademie pro nadané žáky)
Dotační a projektové aktivity ÚK – IKAP
Plán transformace ÚK s využitím FST v programovém období 2021-2027
Projekt POZATR (centra celoživotního vzdělávání na středních školách
Ústeckého kraje, projekt ve spolupráci s Úřadem práce, financováno z FST)
Program MŮŽEŠ PODNIKAT – spolek podnikatelů realizuje vzdělávací program
pro žáky.
Jednotná přijímací zkouška na SŠ 2021
Maturitní zkouška 2013-2021 signální výsledky didaktických testů.
Strategie podpory dobrovolnictví v Ústeckém kraji.
Projekt TERMOVIZE DO ŠKOL

Snížení administrativní zátěže škol a školských zařízení – nové materiály:




Úprava směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro příspěvkové
organizace.
Zvýšení hranice pro odepisovaný majetek ze současných 20.000 Kč na 40.000
Kč.
Návrh na zavedení elektronického formuláře pro vyřazování movitého majetku
(tento formulář nahradí současnou podobu formulářů).

Navázané spolupráce:







CZESCHA
Asociace ředitelů gymnázií
Úřad práce
Hospodářská komora
UJEP
Asociace soukromých škol

Konkrétní výstupy VVVZ:







Doučování žáků díky spolupráce s UJEP
Náborový příspěvek pro začínající učitele
Doporučení krajským SŠ zachovat v maturitních oborech jednotnou přijímací
zkoušku
Optimalizace oborů vzdělání
Přehled rozložení skladby žáků SŠ v okresech ÚK
Návrhy na zlepšení vzdělávání v ÚK:
1. Revize školské infrastruktury v majetku kraje (51 škol sídlí v 151
budovách)
2. Upravit podmínky pro získání certifikátu Páteřní škola ÚK
3. Optimalizovat obory vzdělání
4. Předcházet dřívějším odchodům ze SŠ
5. Vyhlásit ROK CHEMIE
6. Zrušit omezení pro otevření pouze jedné třídy osmiletého gymnázia na
jedné škole.
7. Podpořit kvalifikované pedagogy a školní psychology
8. Podpořit obory pro budoucnost a společensky potřebné profese
9. Zlepšit spolupráci s výchovnými poradci ZŠ
10. Snížit administrativní zátěž škol

Členové výboru:
V současné době je Výbor složen z 15 zástupců politických klubů. Jednání VVVZ se
vždy účastní paní radní Zalabáková a pan vedoucí odboru Kovář. Ke jmenovaným
členům se přidali stálí hosté (Hospodářská komora, UJEP, Úřad práce, Národní rada
osob se zdravotním postižením, atd.)

