Zápis č. 4
ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 28. 8. 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
Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Hosté:
Ing. Zdeněk Švec
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
PhDr. Karel Goš
Ing. Jana Kubiasová

Mgr. Zdeněk Přikryl
Ivana Copková
Mgr. Petr Wolf
Mgr. Pavel Doubrava
Mgr. Radek Brázda
Ing. Jan Zezula
Mgr. Irena Jonová
Mgr. Věra Žáková

Program:
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Zahájení
Program
Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem
Struktura oborů a počty tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem pro školní rok
2014/15
Rejstřík škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje
Různé
Usnesení, závěr
Zápis:
1.

Program
Výbor jednomyslně schválil navržený program.

2.

Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým
krajem
Vedoucí OŠMT Mgr. Gajdůšek, MBA seznámil přítomné s obsahem projektu
sloučení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc se Střední
zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou E. Pöttinga, Olomouc,
Pöttingova 2. K danému tématu vystoupila i ředitelka slučované školy Ing. Jana
Kubiasová. Na základě požadavku členů výboru bude do projektu zapracována část,
kde budou uvedeny ekonomické výhody sloučení včetně vyčíslení předpokládaných
úspor. Po diskuzi členové výboru doporučili samosprávným orgánům sloučení
dotčených škol schválit s účinností od 1. 1. 2014.

3.

Struktura oborů a počty tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem pro
školní rok 2014/15
Členové výboru obdrželi přehledy škol zřizovaných Olomouckým krajem
s předpokládanou nabídkou otevíraných oborů a počtu tříd ve školním roce 2014/15.
Po diskuzi výbor doporučil otevření oborů a tříd dle Přílohy č. 1 a 2 zápisu.

4.

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.
Po diskuzi výbor doporučil k vyřízení žádosti dle stanoviska OŠMT uvedeného v
Příloze č. 3 zápisu.

5.

Různé
a) V rámci tohoto bodu informoval náměstek hejtmana Ing. Švec o konkurzních
řízeních na pracovní místa ředitelů škol zřizovaných Olomouckým krajem,
plánovaném auditu hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým
krajem, vývoji daňových příjmů kraje a o přípravě rozpočtu kapitoly školství na rok
2014.
b) Členové výboru byli seznámeni s materiálem ve věci zrušení plošné výjimky
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z nejnižšího a nejvyššího počtu žáků ve třídách škol zřizovaných Olomouckým
krajem. Nadále budou žádosti škol o povolení výjimky projednávány samosprávnými
orgány individuálně. Po diskuzi výbor zrušení plošné výjimky doporučil.
c) Předseda výboru PaedDr. Crhonek informoval členy výboru o žádosti ředitele
Střední školy technické a zemědělské Mohelnice o podporu formou učňovského
stipendia pro žáky oboru vzdělání Elektrotechnické a strojně montážní práce. Po
diskuzi výboru doporučil daný obor zařadit na seznam podporovaných oborů.
d) Členové výboru diskutovali spolupráci škol s Úřady práce a vydávání atlasů
s nabídkou studijních a učebních oborů pro žáky 9. ročníků základních škol. Mgr.
Gajdůšek, MBA uvedl, že pro příští rok atlas obdrží každý žák 9. ročníku a nabídka
oborů se omezí pouze na školy v Olomouckém kraji. Členové výboru dále vyjádřili
podporu další existenci informačních center Úřadů práce.
e) Členové výboru projednali záměr poskytování studijního stipendia žákům
technických oborů vzdělání. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům výbor
vzal informaci na vědomí a doporučil OŠMT zpracovat analýzu ekonomické
náročnosti poskytování stipendia.

Další zasedání výboru: 9. 10. 2013 ve Střední odborné škole, Šumperk,
Zemědělská 3

V Olomouci dne 2. 9. 2013

……………………………….

PaedDr. Karel Crhonek
předseda výboru

Přílohy:

Prezenční listina
dle textu
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