Zápis č. 9
ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 29. 4. 2014

Přítomni:

Nepřítomni:

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

Omluveni:
Mgr. Václav Hušek

Bc. Lenka Kopřivová

Mgr. Petr Procházka

Mgr. Radek Čapka
Ivana Copková
Ing. Jan Zezula
Mgr. Radek Brázda
Ing. Rudolf Raška
Mgr. Eva Pavličíková
Mgr. Miroslav Šimák
Ing. Miroslav Kutý
Mgr. Zdeněk Přikryl
Mgr. Jaroslav Fidrmuc

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

Mgr. Pavel Doubrava
Mgr. Irena Jonová
Mgr. Věra Žáková

Program:
1.
Zahájení
2.
Program
3.
Rejstřík škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje
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4.
5.
6.
7.
8.

Změna ve struktuře oborů a počtu tříd ve škole zřizované Olomouckým krajem ve
školním roce 2014/15
Informace o závěrech auditu školských příspěvkových organizací zřizovaných
Olomouckým krajem
Pravidla ocenění Talent Olomouckého kraje 2014
Různé
Usnesení, závěr

Zápis:
1. Program
Výbor jednomyslně schválil navržený program.

2.

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 a
Mgr. Gajdůšek, MBA.
V diskuzi byla věnována pozornost zejména žádosti Střední školy a Základní školy
prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11o výmaz speciálně pedagogického centra
(dále jen SPC). Členové výboru obdrželi organizační strukturu Pedagogicko –
psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje,
Olomouc, U Sportovní haly 1a, Olomouc, jejíž součástí SPC bude. Z organizační
struktury jasně vyplývá, že SPC bude samostatně fungující jednotkou s pracovišti a
kontaktními místy v jednotlivých okresech kraje. Součástí bude i centrum pro klienty
s poruchami autistického spektra, aby byla zajištěna adekvátní péče o tyto klienty.
Členové výboru vyslovili názor, že předložená struktura se jeví jako optimální.
Náměstek hejtmana Ing. Švec uvedl, že klienti, resp. jejich zákonní zástupci, obdrží
osobní dopis náměstka a ředitele PPP a SPC Olomouc. V rámci diskuze bylo
doporučeno, aby byl zorganizován den otevřených dveří v SPC; na webu zařízení
budou uvedeny i kontaktní osoby nového SPC. Diskutován byl i termín vyřazení
původního SPC ze školského rejstříku. Členové výboru navrhli posunutí termínu na
30. 6. 2014.
Nové SPC navštíví po dalším zasedání výboru dne 21. 5. 2014 i zájemci z řad členů
V-VVZ ZOK.
Po diskuzi výbor doporučil k vyřízení žádosti tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 zápisu

3.

Změna ve struktuře oborů a počtu tříd ve škole zřizované Olomouckým krajem
ve školním roce 2014/15
Členové výboru obdrželi přehled žádostí ředitelů školských příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem o změnu ve struktuře výkonů a počtu tříd ve školním
roce 2014/15. Žádosti vycházely z počtu přihlášek ke vzdělávání ve středních školách
od 1. 9. 2014. Komentář podal náměstek hejtmana Ing. Švec a vedoucí OŠMT Mgr.
Gajdůšek, MBA.
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Po diskuzi členové výboru doporučili ke kladnému vyřízení žádosti dle Přílohy č. 2 zápisu.
4.

Informace o závěrech auditu školských příspěvkových organizací zřizovaných
Olomouckým krajem
Náměstek hejtmana Ing. Švec seznámil přítomné s výstupy auditu příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem z oblasti školství. Diskuze proběha na
téma:
1) sloučení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Šumperk, Gen.
Krátkého 30 a Střední školy železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8;

2) sloučení Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10
a Střední školy, Základní školy a Dětského domova Prostějov;

3) Transformace SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace; v té
souvislosti doporučili jednat s MŠMT ČR ve věci udržitelnosti projektů, do kterých je
zařízení zapojeno.

4) Nad rámec analýzy BNV consulting s. r. o. sloučení Střední odborné školy
gastronomie a potravinářství, Jeseník, U Jatek 8 a Střední odborné školy a
Středního odborného učiliště zemědělského, Horní Heřmanice 47.
Po projednání členové výboru vzali informaci na vědomí a realizaci racionalizačních
projektů doporučili s tím, že na zasedání výboru dne 21. 5. 2014 budou projednány již
zpracované projekty sloučení.
5.

Pravidla ocenění „Talent Olomouckého kraje 2014“
Výbor projednal návrh pravidel ocenění „Talent Olomouckého kraje 2014“. Z diskuze
vyplynul požadavek doplnit do výčtu kategorií nominovaných na ocenění i věkové
kategorie žáků základních uměleckých škol.
Výbor doporučil pravidla ke schválení dle Přílohy č. 3 zápisu.

Další zasedání výboru: 21. 5. 2014
V Olomouci dne 30. 4. 2014

……………………………….

PaedDr. Karel Crhonek
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předseda výboru

Přílohy:

Prezenční listina
dle textu
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