Zápis č. 11
ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 27. 8. 2014

Přítomni:

Nepřítomni:

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

Omluveni:
Ing. Jan Zezula

Bc. Lenka Kopřivová
Mgr. Radek Čapka
Ivana Copková
Ing. Jaroslav Havelka
Mgr. Radek Brázda
Mgr. Irena Jonová
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Miroslav Kutý
Mgr. Miroslav Šimák
Mgr. Petr Procházka
Mgr. Eva Pavličíková
Mgr. Václav Hušek
Ing. Rudolf Raška

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

Mgr. Pavel Doubrava
Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Program:
1.
Zahájení
2.
Program
1

3.

Komplexní systém pro úspěšné zapojení mladé generace do tržní ekonomiky kraje
(RNDr. Josef Tesařík, generální ředitel BEA centra Olomouc)
4.
Struktura oborů a počty tříd na školách zřizovaných Olomouckým krajem pro školní
rok 2015/16
5.
Rejstřík škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje
6.
Racionalizace školských příspěvkových organizací
7.
Změny ve schválené struktuře oborů a počtu tříd ve školách zřizovaných
Olomouckým krajem
8.
Výjimka z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem
9.
Studijní stipendia pro žáky technických oborů zakončených maturitní zkouškou
10. Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti sportu v roce 2015
11. Různé
12. Usnesení, závěr

Zápis:
1. Program
Výbor jednomyslně schválil navržený program.

2.

Komplexní systém pro úspěšné zapojení mladé generace do tržní ekonomiky
kraje
RNDr. Josef Tesařík seznámil přítomné s obsahem a myšlenkou systému pro úspěšné
zapojení mladé generace do tržní ekonomiky kraje. Komentoval základní
charakteristiky a cíle systému, způsob financování a aktuální stav realizace projektu.
Po diskuzi vzal výbor informaci na vědomí

3.

Struktura oborů a počty tříd na školách zřizovaných Olomouckým krajem pro
školní rok 2015/16
Členové výboru obdrželi přehledy škol zřizovaných Olomouckým krajem
s předpokládanou nabídkou otevíraných oborů a počtu tříd ve školním roce 2015/16.
Členové výboru požádali, aby přehled byl doplněn o školy soukromé a církevní.
Po diskuzi výbor doporučil otevření oborů a tříd dle Přílohy č. 1 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 Přílohy č. 2 zápisu.

5. Racionalizace školských příspěvkových organizací
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Členové výboru byli seznámeni se záměrem sloučení Střední školy, Olomouc-Svatý
Kopeček, B. Dvorského 17 se Základní školou a Mateřskou školou prof. V.
Vejdovského Olomouc – Hejčín, Tomkova 42. Důvodem předkládaného záměru
sloučení je především snaha o efektivní využití nově vybudovaného objektu
v Olomouci – Hejčíně jako centra pro celoživotní vzdělávání zrakově postižených a
také záměr Arcibiskupství olomouckého využít objekt, ve kterém na základě nájemní
smlouvy působí střední škola k vlastní potřebě. Se záměrem rozšíření vzdělávací
nabídky pro žáky se zrakovým postižením v Základní škole a Mateřské škole prof. V.
Vejdovského Olomouc – Hejčín o sekundární vzdělávání byla seznámena Nadace
prof. Vejdovského. Nadace prof. Vejdovského podporuje projekty a aktivity,
zaměřené na další rozvoj školy pro zrakově postižené jako centra vzdělávání pro
dané postižení v rámci ČR. Výhodami sloučení bude zejména zvýšení prestiže školy
jako moderního, špičkového, celoživotního vzdělávacího centra pro zrakově
postižené, vytvoření ekonomicky silného a efektivního celku, snížení nákladů na
provozní i mzdové prostředky a efektivnější využití personálu.

Po diskuzi výbor doporučil racionalizaci ke schválení, a to od 1. 1. 2015.
6.

Změny ve schválené struktuře oborů a počtu tříd ve školách zřizovaných
Olomouckým krajem
Členové výboru obdrželi přehledy škol zřizovaných Olomouckým krajem
s předpokládanou nabídkou otevíraných oborů a počtu tříd ve školním roce 2015/16.
Po diskuzi výbor doporučil otevření oborů a tříd dle Přílohy č. 3 zápisu.
7. Výjimka z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem
Výjimky z naplněnosti tříd na středních školách:
Výjimka je určena především pro mimořádné situace v organizaci vzdělávání ve
školách, jako je například přestup žáka v důsledku přestěhování, povolení opakování
ročníku ze zdravotních důvodů apod. U středních odborných škol je pak využívána
v případě víceoborových tříd oborů vzdělání požadovaných na trhu práce, případně
v případě racionalizace škol.
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,
ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.
V souladu s novelou školského zákona může ROK podle § 23 odst. 3 povolit výjimku
z nejvyššího počtu do 4 žáků.
K 18. 8. 2014 obdržel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Olomouckého kraje žádosti ředitelů středních škol o schválení výjimky z nejvyššího
počtu žáků. Seznam škol žádajících o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků je
uveden v Příloze č. 4 zápisu.
Výjimka z naplněnosti tříd zřízených pro žáky se zdravotním postižením, tříd
škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením a tříd škol při
zdravotnických zařízeních (dále jen „speciálních tříd a tříd speciálních škol“):
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Zrušením plošné výjimky z počtu žáků ve třídách došlo k problematické situaci
ve speciálních třídách a třídách speciálních škol, kde počet dětí a žáků (dále jen
„žák“) kolísá v průběhu celého školního roku, a to jak z důvodu stěhování početných
rodin, tak z důvodu turnusových léčebných pobytů ve zdravotnických zařízeních.
Po diskuzi výbor doporučil výjimky ke schválení.
8.

Studijní stipendia pro žáky technických oborů zakončených maturitní
zkouškou
Výbor projednal žádost Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 o
zařazení oboru vzdělání Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení mezi
obory podporované stipendiem pro žáky technických oborů vzdělání zakončených
maturitní zkouškou. Žádost je podpořena Úřadem práce v Olomouci.
Členové výboru žádost podpořili.

9.

Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti sportu v roce
2015
Členové výboru projednali návrh Pravidel pro poskytování příspěvků v oblasti sportu
v roce 2015. Po diskuzi doporučili Pravidla ke schválení dle Přílohy č. 5 zápisu.
10. Různé
a) Náměstek hejtmana Ing. Švec informoval přítomné o záměru zavedení
povinných přijímacích zkoušek ke studiu ve středních školách zřizovaných
Olomouckým krajem od školního roku 2015/16 v případě oborů vzdělání
ukončených maturitní zkouškou.
b) Mgr. Fidrmuc informoval přítomné o záměrech MŠMT ČR ve věci přijímacího
řízení ke studiu ve středních školách a ve věci financování soukromých a
církevních škol.
Výbor vzal obě informace na vědomí.

Další zasedání výboru: 5. 11. 2014 Střední lesnická škola Hranice
V Olomouci dne 3. 9. 2014

……………………………….

PaedDr. Karel Crhonek
předseda výboru

Přílohy:

prezenční listina
dle textu
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