Zápis č. 2
ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 24. 4. 2013

Přítomni:

Nepřítomni:

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

Omluveni:

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
Mgr. Věra Žáková
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Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Program
Pravidla ocenění „Talent Olomouckého kraje 2013“
Rejstřík škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje
Struktura oborů a počty tříd na školách zřizovaných Olomouckým krajem ve školním
roce 2013/2014
Různé
Usnesení, závěr

Zápis:
1. Program
Výbor jednomyslně schválil navržený program.
2.

Pravidla ocenění „Talent Olomouckého kraje 2013“
Výbor projednal návrh pravidel ocenění „Talent Olomouckého kraje 2013“. Z diskuze
vyplynul požadavek doplnit do výčtu kategorií nominovaných na ocenění i věkové
kategorie žáků základních uměleckých škol a konzervatoří. Pravidla dále budou
doplněna v části platební podmínky, kdy finanční prostředky určené na ocenění
budou církevním a soukromým školám a školským zařízením zasílány přímo na jejich
bankovní účty. Tímto způsobem nelze zasílat finanční prostředky školám a školským
zařízením zřizovaných obcemi, neboť legislativa vyžaduje zasílání financí
prostřednictvím účtu zřizovatele.
Výbor doporučil pravidla ke schválení dle Přílohy č. 1 zápisu. Zapracované návrhy
výboru jsou vyznačeny barevně.
3.

Rejstřík škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje

Členové výboru obdrželi přehled žádostí škol v působnosti Olomouckého kraje o
změny ve školském rejstříku. Komentář podal Mgr. Gajdůšek, MBA. Členové výboru
vyjádřili požadavek, aby v případě odůvodnění žádosti vysokým zájmem uchazečů
byla uváděna orientační čísla.
Po diskuzi výbor jednomyslně doporučil ke schválení žádosti dle Přílohy č. 2 zápisu.
4.
Struktura oborů a počty tříd na školách zřizovaných Olomouckým krajem
ve školním roce 2013/2014
Členové výboru byli seznámeni s žádostí Gymnázia, Šternberk, Horní náměstí 5 o
povolení navýšení počtu tříd oboru vzdělání 71-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) ve
školním roce 2013/2014.
Po diskuzi výbor navýšení počtu tříd nedoporučil.

2

5.

Různé

a) Náměstek hejtmana Ing. Švec seznámil přítomné s přijatými usneseními Rady
Olomouckého kraje z oblasti školství, mládeže a tělovýchovy. Výbor vzal
informaci na vědomí.
b) Náměstek hejtmana Ing. Švec seznámil členy výboru se žádostí Centra
bakalářských studií v Šumperku o poskytnutí příspěvku ve výši 750 tis. Kč na
provoz centra. Po diskuzi se členové výboru shodli, aby příspěvky byly i nadále
poskytovány jen vysokým školám, které mají sídlo na území Olomouckého kraje.
Poskytnutí příspěvku výbor nedoporučil.

Další zasedání výboru: 5. 6. 2013 ve 13:00 hodin v budově KÚ Olomouckého kraje,
zasedací místnost č. 320.

V Olomouci dne 25. 4. 2013

……………………………….

PaedDr. Karel Crhonek
předseda výboru

Přílohy:

Prezenční listina
dle textu
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