Zápis č. 7
ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 5. 3. 2014

Přítomni:

Nepřítomni:

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

Omluveni:
Mgr. Eva Pavličíková

Bc. Lenka Kopřivová

Mgr. Věra Žáková

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

Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Ing. Rudolf Raška
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Program
Plán činnosti výboru a harmonogram zasedání na 1. pololetí 2014
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní
rok 2012/13
Pedagog Olomouckého kraje 2014
Rejstřík škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje
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7.
8.
9.
10.

Příspěvky v oblasti sportu 2014
Aktualizace Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji 2014 - 2018
Různé
Usnesení, závěr

Zápis:
1. Program
Výbor jednomyslně schválil navržený program.
2. Plán činnosti a harmonogram zasedání na 1. pololetí 2014
Výbor projednal a schválil plán činnosti a termíny zasedání výboru do 30. 6. 2014 dle
Přílohy č. 1 zápisu.
3. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávácí soustavy v Olomouckém kraji za
školní rok 2012/13
Komentář podal náměstek hejtmana Ing. Švec. Po diskuzi výbor doporučil VZ
samosprávným orgánům jednomyslně ke schválení.
4. Pedagog Olomouckého kraje 2014
Členové výboru byli seznámeni se závěry jednání pracovní skupiny pro nominaci na
ocenění Pedagog Olomouckého kraje 2014. Na ocenění bylo nominováno 15
pedagogických pracovníků, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 2 zápisu. Kromě
nominovaných pedagogů na výše uvedené ocenění členové výboru navrhli kandidáty
na udělení ceny náměstka hejtmana pro oblast školství (viz Příloha č. 2 zápisu).
Byla diskutována i možnost finančního ocenění nominovaných pedagogických
pracovníků a stanovení pravidel pro výběr kandidátů na ocenění v budoucích letech.
Předmětnou problematikou se výbor bude zabývat na některém z následujících
zasedání.
5. 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 předseda výboru PaedDr. Crhonek.
Po diskuzi výbor doporučil k vyřízení žádosti dle stanoviska OŠMT uvedeného v
Příloze č. 3 zápisu.
6. Příspěvky v oblasti sportu 2014
Členové výboru obdrželi přehled schválených příspěvků pro rok 2014. Komentář podal
Mgr. Jan Švec.
Výbor vzal informaci na vědomí.
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7. Aktualizace Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji
2014 - 2018
Komentář k předloženému materiálu podal Mgr. Jan Švec. Uvedl, že aktualizace
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji (dále jen Koncepce) v
letech 2014 – 2018 navazuje na materiál Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v
Olomouckém kraji z roku 2007, který se zabýval podmínkami a zabezpečením rozvoje
sportu (školního, závodního, rekreačního, stejně jako přípravy sportovních talentů a
sportu zdravotně handicapovaných občanů) do roku 2011.
Předložená aktualizace z tohoto materiálů vychází a inovuje jej s ohledem na nová
koncepční, právní a strategická rozhodnutí na úrovni státu, krajů a obcí. Materiál
vychází zejména z nových právních norem a metodických návodů k programové
podpoře komplexního rozvoje tělesné výchovy a sportu v rámci České republiky.
Po diskuzi členové výboru doporučili samosprávným orgánům Koncepci ke schválení.
8.

Různé

a) V rámci tohoto bodu informoval náměstek hejtmana Ing. Švec o jmenování nových
ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, o
probíhajících konkurzních řízeních, pracích na přípravě rozpisu rozpočtu
regionálního školství na rok 2014 a o změnách v kvalifikaci pedagogických
pracovníků.
Po diskuzi vzal výbor informaci na vědomí.
b) Dále náměstek hejtmana Ing. Švec požádal členy výboru o náměty do diskuze
s prezidentem republiky Milošem Zemanem, který ve dnech 5. – 7. 3. 2014 pobývá
v Olomouckém kraji.

Další zasedání výboru: 29. 4. 2014
V Olomouci dne 6. 3. 2014

……………………………….

PaedDr. Karel Crhonek
předseda výboru

Přílohy:

Prezenční listina
dle textu
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