Zápis č. 10
ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 21. 5. 2014

Přítomni:

Nepřítomni:

PaedDr. Karel Crhonek
Mgr. Petr Wolf
Mgr. Věra Žáková

Omluveni:
Mgr. Václav Hušek

Bc. Lenka Kopřivová

Mgr. Pavel Doubrava

Mgr. Radek Čapka
Ivana Copková
Ing. Jan Zezula
Mgr. Radek Brázda

Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Ing. Jaroslav Havelka
Ing. Rudolf Raška
Mgr. Eva Pavličíková

Mgr. Irena Jonová
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Miroslav Kutý
Mgr. Miroslav Šimák
Mgr. Petr Procházka

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

Program:
1.
Zahájení
2.
Program
3.
Plán činnosti a harmonogram zasedání výboru na 2. pololetí 2014
4.
Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem
5.
Různé
6.
Usnesení, závěr
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Zápis:
1. Program
Výbor jednomyslně schválil navržený program.

2.

Plán činnosti a harmonogram zasedání výboru na 2. pololetí 2014
Členové výboru obdrželi plán činnosti a harmonogram zasedání do konce roku 2014.
V diskuzi bylo dohodnuto, že zasedání výboru dne 15. 10. 2014 bude výjezdní a
uskuteční se na Střední lesnické škole Hranice.

3.

Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým
krajem
Členové výboru obdrželi zpracované projekty racionalizace školských příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem.
1)

sloučení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Šumperk, Gen.
Krátkého 30 a Střední školy železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8

Sloučení je navrženo ke dni 31. 8. 2014 s účinností od 1. 9. 2014. Nástupnickou
organizací se stane Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen.
Krátkého 30. Navrhovaný název sloučeného subjektu: Střední škola železniční, technická
a služeb, Šumperk. Projekt sloučení vychází ze závěrů BNV auditu.
2) sloučení Střední odborné školy gastronomie a potravinářství, Jeseník, U Jatek 8 a
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště zemědělského, Horní
Heřmanice 47
Sloučení je navrženo ke dni 31. 8. 2014 s účinností od 1. 9. 2014. Nástupnickou
organizací se stane Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, Jeseník, U Jatek
8. Navrhovaný název sloučeného subjektu: Střední škola gastronomie a farmářství
Jeseník. Cílem projektu je vznik ekonomicky silného a efektivního subjektu na poli
učňovského školství, který bude schopen do budoucna zajistit pro oblast Jesenicka
vzdělávání v oborech potravinářských, gastronomických, zemědělských a se
zemědělstvím a činností člověka ve vztahu ke krajině souvisejících, řemeslných a
službových.
3) Dvě varianty řešení problematiky speciálního školství v Prostějově:
a) Sloučení Střední školy, Základní školy a Dětského domova Prostějov a Střední
školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10, přičemž
nástupnickou organizací by byla Střední školy, Základní školy a Mateřské školy
Prostějov, Komenského 10. Sloučením by došlo k zániku slučované organizace a
jejímu výmazu ze školského rejstříku. Veškeré činnosti by (s výjimkou speciálně
pedagogického centra) přešly na nástupnickou organizaci. Tato varianta vychází ze
závěrů BNV auditu. Předložená varianta by však byla v rozporu se stanoviskem
ombudsmana, aby dětské domovy nebyly součástí škol a v rozporu se
strategickými záměry v oblasti speciálního školství.
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b) Projekt řešení formou převodu činnosti střední a základní školy u Střední školy,
Základní školy a Dětského domova Prostějov na Střední školu, Základní školu a
Mateřskou školu Prostějov, Komenského 10 se zachováním dětského domova jako
samostatné příspěvkové organizace.
Po diskuzi výbor doporučil všechny projekty k realizaci, v případě speciálního školství
v Prostějově doporučil k realizaci variantu ad b).
4.

Různé
a) Výbor projednal žádost ředitele Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín o
navýšení kapacity oboru vzdělání Mechanik seřizovač z dosavadních 240 na 360
žáků z důvodu velkého zájmu uchazečů o tento obor. Členové výboru doporučili
žádost ke kladnému vyřízení.
b) Současně výbor doporučil navýšení o 0,5 třídy oboru Agropodnikání u Střední školy
zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4 pro školní rok 2014/15.
c) Náměstek hejtmana Ing. Švec informoval přítomné o plánované návštěvě ministra
školství, mládeže a tělovýchovy v Olomouckém kraji. Výbor vzal informaci na
vědomí.

Další zasedání výboru: 27. 8. 2014

V Olomouci dne 22. 5. 2014

……………………………….

PaedDr. Karel Crhonek
předseda výboru

Přílohy:

Prezenční listina
dle textu
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