Zápis č. 1
ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 6. 3. 2013

Přítomni:

Nepřítomni:

PaedDr. Karel Crhonek
Ing. Rudolf Raška
Ing. Jaroslav Havelka

Omluveni:
Mgr. Věra Žáková

Bc. Lenka Kopřivová
Mgr. Radek Čapka
Mgr. Eva Pavličíková
Mgr. Václav Hušek
Mgr. Miroslav Šimák
Ing. Miroslav Kutý
Mgr. Petr Procházka

Hosté:
Ing. Zdeněk Švec
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ivana Copková
Mgr. Petr Wolf
Mgr. Pavel Doubrava
Mgr. Radek Brázda
Ing. Jan Zezula
Mgr. Irena Jonová
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Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Program
Plán činnosti výboru a harmonogram zasedání na 1. pololetí 2013
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní
rok 2011/12
5.
Pedagog Olomouckého kraje 2013
6.
Rejstřík škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje
7.
Inovační stipendia Olomouckého kraje
8.
Informace o dotacích v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu
9.
Různé
10. Usnesení, závěr
Zápis:
1. Program
Výbor jednomyslně schválil navržený program.
2.

Plán činnosti a harmonogram zasedání výboru na 1. pololetí 2013
Výbor projednal a schválil plán činnosti a termíny zasedání výboru do 30. 6. 2013 dle
Přílohy č. 1 zápisu. Předseda výboru požádal ostatní členy o návrh oblastí a škol
v Olomouckém kraji vhodných k návštěvě ve 2. pololetí 2013 v rámci výjezdního
zasedání výboru.
3.
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji
za školní rok 2011/12 (dále jen VZ)
Komentář podal Mgr. Gajdůšek, MBA. Po diskuzi výbor doporučil VZ samosprávným
orgánům jednomyslně ke schválení.

4.

Pedagog Olomouckého kraje
Členové výboru byli seznámeni s obsahovou náplní a organizačním zajištěním akce
„Pedagog Olomouckého kraje 2013“. Pro posouzení nominací pedagogických
pracovníků na toto ocenění výbor jmenoval pracovní skupinu ve složení PaedDr.
Karel Crhonek, Mgr. Eva Pavličíková, Mgr. Václav Hušek, Mgr. Irena Jonová, Bc.
Lenka Kopřivová a Ivana Copková. Na ocenění bylo nominováno 15 pedagogických
pracovníků, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 2 zápisu.
Byla diskutována i možnost finančního ocenění nominovaných pedagogických
pracovníků. Po diskuzi a hlasování nebylo finanční ocenění doporučeno; výbor
souhlasil, aby ocenění proběhlo v roce 2013 za podmínek a formou obdobně jako
v roce 2012 s tím, že změnou způsobu ocenění se výbor bude znovu zabývat na
podzimním zasedání. Výbor dále vyjádřil souhlas, aby akci „Pedagog Olomouckého
kraje“ byla věnována větší mediální pozornost, např. formou medailonů oceněných
pedagogů ve Zpravodaji školství a v měsíčníku Olomoucký kraj.
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5.

Rejstřík škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje

V rámci tohoto bodu programu byly projednány žádosti škol a školských zařízení o
změny ve školském rejstříku.
Výbor po diskuzi doporučil žádosti k vyřízení dle Přílohy č. 3 zápisu.
6.

Inovační stipendia Olomouckého kraje

Předseda výboru seznámil přítomné s návrhem změny pravidel pro poskytnutí
inovačního stipendia Olomouckého kraje. Jedná se zejména o tyto změny:
1. Vypuštění
podmínky
v Olomouckém kraji

trvalého

bydliště

uchazeče

o

stipendium

2. Vypuštění podmínky, podle které by v případě vysokého počtu uchazečů
o stipendium mělo být rozhodujícím kritériem výběru stipendisty sídlo vysoké
školy, na níž žadatel o stipendium absolvoval prvotní vysokoškolské studium.
3. Posunutí věkové hranice uchazeče o stipendium ze stávajících 40 let
na 45 let.
4. Doplnění podmínky, že žadatel o stipendium nemá nárok na souběžné čerpání
Specializovaného inovačního stipendia a Studijního stipendia Olomouckého kraje
určeného pro žáky středních škol a studenty vyšších odborných škol a vysokých
škol.
5. Zakotvení povinnosti nástupu stipendisty do zaměstnání u příslušné firmy se
sídlem v Olomouckém kraji, která mu na studium v zahraničí přispěla; v případě,
že k příslušnému zaměstnavateli nenastoupí, vrátí dotyčný finanční prostředky jak
příslušné firmě, tak i Olomouckému kraji.
Po diskuzi výbor doporučil samosprávným orgánům schválit změnu pravidel pro
poskytování inovačních stipendií dle Přílohy č. 4 zápisu.
7.

Informace o dotacích v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu

Členové výboru byli informováni o dotacích schválených samosprávnými orgány do
oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu v roce 2013. Pro uvedené období bylo přijato
celkem 624 žádostí, z toho 447 žádostí přihlášených do Programu I a 177 žádostí
přihlášených do Programu II.
Z celkem přijatých 624 žádostí bylo plně nebo částečně vyhověno 354 žádostem (v
programu I – 301 žádostí a v Programu II – 53 žádostí). Celková suma poskytnutých
příspěvků v roce 2013 činí 11 515 000 Kč.
Mgr. Pavličíková iniciovala návrh samosprávným orgánům, aby finanční prostředky
do předmětné oblasti byly regionu Jesenicka poskytnuty v příštích obdobích ve
větším objemu.
Výbor vzal informaci na vědomí.
8.

Různé

a) Náměstek hejtmana Ing. Švec seznámil přítomné s Programovým prohlášením
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Rady Olomouckého kraje v oblasti vzdělávání. Výbor vzal informaci na vědomí.
b) Předseda výboru informoval výbor o výsledcích jednání výběrové komise ve věci
poskytnutí studijního stipendia Olomouckého kraje. Členové výboru doporučili
finančně podpořit studium žadatelů dle Přílohy č. 5 zápisu.
c) Výbor projednal možnost rozšíření spolupráce Olomouckého kraje s regionem
Würzburg o návštěvu podnikatelů z okrajových částí kraje s velkou
nezaměstnaností obyvatelstva. Po diskuzi výbor rozšíření spolupráce doporučil.

Další zasedání výboru: 24. 4. 2013 ve 13:00 hodin v budově KÚ Olomouckého kraje,
zasedací místnost č. 320.

V Olomouci dne 7. 3. 2013

……………………………….

PaedDr. Karel Crhonek
předseda výboru

Přílohy:

Prezenční listina
dle textu
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