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Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Ústeckého kraje
Termíny jednání VVVZ pro rok 2022
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Jednání se bude konat vždy v úterý od 10.00 hodin, zpravidla na KÚÚK, pokud nebude
výjezdní zasedání. Program jednání bude čerpán z plánu práce.
Plán práce VVVZ na rok 2022:



















Vyhodnotit potřebnost nemovitostí, kde sídlí školská zařízení.
Projednávat aktuální problémy z oblasti vzdělávání, zejména změny v legislativě.
Projednávat změny zápisů do rejstříku škol.
Projednat Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji.
Projednávat rozpočet provozních nákladů škol a školských zařízení, navrhnout změnu
stanovení jeho výše s ohledem na individuální potřeby škol.
Integrovat střední školy jiných zřizovatelů do soustavy kraje, spolupracovat při oborové
optimalizaci.
Projednávat výsledky přijímacího řízení a závěrečných a maturitních zkoušek a
navrhovat opatření k jejich dlouhodobému zlepšování.
Pravidelně sledovat uplatnění absolventů škol na trhu práce, příp. sledovat úspěšnost
studia na vysokých školách.
Scházet se pravidelně s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem,
projednávat s nimi problémy výchovně vzdělávacího procesu a přijímat od nich podněty
ke zlepšení vzdělanosti obyvatel kraje.
Navštěvovat školy a školská zařízení zřizovaných Ústeckým krajem, sledovat technický
stav školních budov a podmínky pro vzdělávání v jednotlivých školách.
Připravit plán podpory přírodovědného vzdělávání a podporovat dlouhodobou
spolupráci středních škol a základních škol v oblasti rozvoje přírodovědné gramotnosti.
Nastavit rovnou podporu kraje gymnáziím a středním školám, optimalizovat podporu
učňovskému školství, posuzovat efektivnost finanční podpory školám zřizovaných
Ústeckým krajem.
Podporovat zvýšení podílu nově přijatých žáků do gymnaziálního vzdělávání.
Vyjadřovat se k připravovaným dotačním a projektovým aktivitám Ústeckého kraje
v oblasti výchovy a vzdělávání.
Navrhnout opatření ke snížení administrativní zátěže škol a školských zařízení
zřizovaných Ústeckým krajem.
Spolupracovat s MPSV a MŠMT při řešení problému předčasných odchodů ze
vzdělávání.




Vyhlásit program Rok chemie.
Zabývat se podněty ZÚK, škol a školských zařízení, členů výboru, stálých či pozvaných
hostů.

Předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Zdenka Vachková

