Zápis č. 5
ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 9. 10. 2013

Přítomni:

Nepřítomni:

PaedDr. Karel Crhonek
Ing. Jaroslav Havelka
Mgr. Petr Wolf

Omluveni:
Mgr. Věra Žáková

Bc. Lenka Kopřivová

Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Mgr. Radek Čapka
Mgr. Irena Jonová
Ing. Jan Zezula
Mgr. Radek Brázda

Ing. Rudolf Raška

Mgr. Eva Pavličíková
Mgr. Václav Hušek
Mgr. Miroslav Šimák
Ing. Miroslav Kutý
Mgr. Petr Procházka

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

Mgr. Pavel Doubrava
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ivana Copková

Program:
1.
Zahájení
2.
Program
3.
Vystoupení Mgr. Stanislavy Beštové, ředitelky Střední odborné školy, Šumperk,
Zemědělská 3
4.
Rejstřík škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje
5.
Různé
6.
Usnesení, závěr
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Zápis:
1. Program
Výbor jednomyslně schválil navržený program.
2.
Vystoupení Mgr. Stanislavy Beštové, ředitelky Střední odborné školy,
Šumperk, Zemědělská 3
Mgr. Beštová seznámila přítomné s historií i současností školy. Referovala o
nabízených oborech vzdělání, dosažených úspěších školy a plánovaných aktivitách
v následujících letech.
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.
Po diskuzi výbor doporučil k vyřízení žádosti dle stanoviska OŠMT uvedeného v
Příloze č. 1 zápisu.
4.

Různé

a) V rámci tohoto bodu informoval náměstek hejtmana Ing. Švec o návrhu pravidel
poskytování studijního stipendia Olomouckého kraje žákům technických oborů
vzdělání s maturitní zkouškou. Uvedl, že východiskem pro zpracování byla situace
na trhu práce a finanční možnosti rozpočtu Olomouckého kraje. Informoval o obsahu
pravidel; současně sdělil, že na uvedené téma se uskuteční setkání u kulatého stolu
za účasti zástupců Olomouckého kraje, ředitelů středních škol, zástupců
hospodářské komory a významných podnikatelů Olomouckého kraje.
Následně proběhla diskuze, kde členové výboru vznesli tyto připomínky:
1. žáci musí být hodnoceni z odborných předmětů stupněm nejvíce chvalitebný;
2. nutnost vytvoření užší vazby mezi středními a základními školami, aby žáci a
rodiče získali argumenty ve prospěch volby technického oboru vzdělání;
3. nutnost specifikace technických oborů vzdělání (návrh oborů rozšířit např. o obor
Mechanik CNC strojů, Optik);
4. nutnost posílení spolupráce s firmami jako zaměstnavateli.
Členové výboru nedoporučují vázat poskytnutí stipendia na nutnost pracovat po
ukončení studia v oboru či v Olomouckém kraji, neboť je prakticky
nepřezkoumatelné, zda případné zaměstnání mimo obor je způsobeno zaviněním
příjemce stipendia.
Po diskuzi vzal výbor informaci na vědomí.
b) Předseda výboru PaedDr. Crhonek informoval členy výboru, že v době jeho
nepřítomnosti určil jako oprávněnou osobu řídit výbor Mgr. Evu Pavličíkovou.
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Výbor vzal informaci na vědomí.

V Olomouci dne 10. 10. 2013

……………………………….

PaedDr. Karel Crhonek
předseda výboru

Přílohy:

Prezenční listina
dle textu
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