
Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2021 

 
Datum Program Místo 

konání čas 
5. 1. 

úterý 

 Navrhnout opatření ke snížení administrativní zátěže škol 
a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem 

 Projednávat aktuální problémy z oblasti vzdělávání, 
zejména změny v legislativě 

Krajský úřad 

10:00 

16. 2. 

úterý 

 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 
v Ústeckém kraji za školní rok 2019-2020 

Krajský úřad 

10:00 

16.3. 

úterý 

 Dotační program „Sport 2021“ a „Volný čas 
2021“  (společné zasedání VVVZ a Komise pro sport  
a volný čas) 

Krajský úřad 

10:00 

20. 4. 

úterý 

  Krajský úřad 

10:00 

11. 5. 

úterý 

  Krajský úřad 

10:00 

22. 6. 

úterý 

  Krajský úřad 

10:00 

7. 9. 

úterý 

 Dotační program „Sport 2021“ a „Volný čas 2021“  - 
informace 

Krajský úřad 

10:00 

5.10. 

úterý 

  Krajský úřad 

10:00 

2.11. 

úterý 

  Krajský úřad 

10:00 

14.12. 

úterý 

 Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání  
a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 
2022 

 Zhodnocení práce VVVZ v roce 2021 

Krajský úřad 

10:00 

 
Pravidelné body jednání : 

 Kontrola usnesení 

 Došlá pošta 

 Změny v rejstříku škol a školských zařízení 

 Různé               

Program jednání bude průběžně doplňován vybranými body z Přehledu činnosti Výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje.                                  
 

Mgr. Zdenka Vachková 
                                         předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  
                                   Zastupitelstva Ústeckého kraje 
 
V Ústí nad Labem 5.1.2021 

 

bod 23.2  příloha 1



 

Přehled činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Ústeckého kraje 

 Projednávat aktuální problémy z oblasti vzdělávání, zejména změny v legislativě. 

 Projednávat změny zápisů do rejstříku škol.  

 Projednávat rozpočet provozních nákladů škol a školských zařízení, navrhnout 

změnu stanovení jeho výše s ohledem na individuální potřeby škol. 

 Seznámit se s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v 

Ústeckém kraji a případně jej doplnit nebo upravit. 

 Připravit optimalizaci oborů vzdělání ve školách.  

 Projednávat výsledky přijímacího řízení a závěrečných a maturitních zkoušek a 

navrhovat opatření k jejich dlouhodobému zlepšování. 

 Pravidelně sledovat uplatnění absolventů škol na trhu práce. 

 Navázat spolupráci s významnými zaměstnavateli v Ústeckém kraji, s Krajskou 

hospodářskou komorou Ústeckého kraje a dalšími profesními a zaměstnavatelskými 

svazy, Úřadem práce ČR a Univerzitou J. E. Purkyně příp. dalšími odbornými 

institucemi v oblasti vědy a výzkumu za účelem spolupráce na modernizaci 

hospodářství kraje s upřednostněním oborů s vysokou přidanou hodnotou, které 

vyžadují vysokou úroveň kvalifikace.  

 Scházet se pravidelně s řediteli škol a školských zařízení, projednávat s nimi 

problémy výchovně vzdělávacího procesu a přijímat od nich podněty ke zlepšení 

vzdělanosti obyvatel kraje. 

 Navštěvovat školy a školská zařízení zřizovaná Ústeckým krajem, sledovat technický 

stav školních budov a podmínky pro vzdělávání v jednotlivých školách. 

 Podporovat zvýšení kvality školských poradenských služeb a služeb ubytování a 

stravování. 

 Podporovat plán podpory přírodovědného vzdělávání a podporovat dlouhodobou 

spolupráci středních škol a základních škol v oblasti rozvoje přírodovědné 

gramotnosti. 

 Soustředit se na rozvoj čtenářské, matematické, finanční a IT gramotnosti, 

kritického myšlení a mediální výchovy.  

 Podporovat aktivity škol zaměřené do oblasti dalšího profesního vzdělávání a 

celoživotního učení. 

 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 středoškolského vzdělávání 

zakončeného maturitní zkouškou. 

 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.  

 Zapojit se společně s výborem pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené 

lokality do zlepšení plnění povinné školní docházky v lokalitách ohrožených sociálním 

vyloučením.   

 Připravit komplexní motivační program na podporu učitelů přírodovědných a 

odborných (technických) předmětů, zejména čerstvých absolventů vysokých škol 

(pomoc s ubytováním, zvýšení platu). 



 Výbor bude iniciovat v Zastupitelstvu Ústeckého kraje změny ve školské legislativě, 

které by byly předkládány k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

 Spolupracovat s dalšími výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje. 

 


