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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.1

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2018/2019

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Projednání výroční zprávy v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Výbor Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Dne: 26. 2. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 149/33VVZ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 3. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 045/91R/2020

Přílohy: 

14.1-1 Název: bod 14.1 priloha 1.pdf
Výroční zpráva o stavu a rozvoji 
vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 
ve školním roce 2018/2019

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Ústeckého kraje ve školním roce 2018/2019, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu.



Důvodová zpráva:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy předkládá Zastupitelstvu Ústeckého kraje Výroční zprávu o stavu a 
rozvoji vzdělávací soustavy Ústeckého kraje ve školním roce 2018/2019 v souladu s ust. § 10 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a dále vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů, částí druhou, kterou je 
stanovena struktura výroční zprávy s návrhem vzít na vědomí jak Radou Ústeckého kraje, tak 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Předkládané znění bylo projednáno Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 26. 2. 2020. 
Výbor doporučil Zastupitelstvu Ústeckého kraje Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 
Ústeckého kraje ve školním roce 2018/2019 vzít na vědomí.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 18. 3. 2020 předložené znění Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 
Ústeckého kraje za školní rok 2018/2019 vzala na vědomí, uložila Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi 
hejtmana Ústeckého kraje, předložit tento dokument Zastupitelstvu Ústeckého kraje a navrhla Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje tuto Výroční zprávu vzít na vědomí.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/Ing. Dagmar 
Waicová (vedoucí odboru) Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Ing. Dagmar Waicová 27. 3. 
2020

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 3.4.2020

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 27. 3. 2020


