Zápis č. 13
ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 11. 3. 2015

Přítomni:

Nepřítomni:

PaedDr. Karel Crhonek
Mgr. Petr Wolf
Ing. Jan Zezula
Mgr. Eva Pavličíková

Omluveni:
Mgr. Irena Jonová
Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Bc. Lenka Kopřivová
Mgr. Radek Čapka
Ivana Copková
Ing. Jaroslav Havelka
Mgr. Pavel Doubrava
Ing. Rudolf Raška
Mgr. Zdeněk Přikryl
Ing. Miroslav Kutý
Mgr. Miroslav Šimák
Mgr. Petr Procházka
Mgr. Věra Žáková
Mgr. Václav Hušek
Mgr. Radek Brázda

Hosté:
Ing. Zdeněk Švec
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
RNDr. Josef Tesařík
Bc. Edita Baklíková

Program:
1.
Zahájení
2.
Program
1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Projekt „Podpora podnikavosti žáků ZŠ a SŠ v Olomouckém kraji“
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní
rok 2013/14
Pedagog Olomouckého kraje 2015
Rejstřík škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje
Krajský plán primární prevence 2015 - 2018
Různé
Usnesení, závěr

Zápis:
1. Program
Výbor jednomyslně schválil navržený program.
2. Projekt „Podpora podnikavosti žáků ZŠ a SŠ v Olomouckém kraji“
Projekt představil RNDr. Josef Tesařík a Bc. Edita Baklíková. Zdůraznili zejména
nutnost obnovy a rozvoje tradičních odvětví průmyslu a zemědělství, systematické
podpory inovačních procesů, rozvoje podnikavosti a podpory etiky v podnikání. Dále
vyzdvihli nutnost věnovat pozornost zaměstnanosti ohrožených skupin společnosti.
Uvedli, že žáky je nutno připravit pro praktický život. Své zkušenosti s realizací
projektu sdělili i členové výboru Mgr. Čapka a předseda výboru PaedDr. Crhonek.
Po diskuzi výbor vyjádřil realizaci projektu podporu. Současně doporučil uspořádání
kulatého stolu na toto téma za účasti zástupců BEA centra Olomouc a zástupců
odborné veřejnosti.
3.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za
školní rok 2013/14 (dále jen VZ)
Komentář podal Mgr. Gajdůšek, MBA. Uvedl, že se nejedná o koncepční materiál,
ale o zmapování situace v oblasti vzdělávání a jeho financování za uplynulý školní
rok.
Po diskuzi výbor doporučil VZ samosprávným orgánům jednomyslně ke schválení.
4. Pedagog Olomouckého kraje 2015
Členové výboru byli seznámeni se seznamem nominovaných pedagogů na ocenění
„Pedagog Olomouckého kraje 2015“. Výbor po diskuzi navrhl na ocenění pedagogy
uvedené v Příloze č. 1 zápisu.

5.

Rejstřík škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje
V rámci tohoto bodu programu byly projednány žádosti škol a školských zařízení
v působnosti Olomouckého kraje o změny ve školském rejstříku.
Výbor po diskuzi doporučil žádosti k vyřízení dle Přílohy č. 2 zápisu.
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6. Krajský plán primární prevence 2015 – 2018
Členové výboru projednali návrh Krajského plánu primární prevence na léta 2015 2018. Komentář podal Mgr. Gajdůšek, MBA. Podotkl, že dokument vznikl z iniciativy
MŠMT v roce 2013 (v našem kraji byl poprvé přijat na léta 2013 – 2014) a je nutnou
podmínkou účasti v dotačních řízeních MŠMT. Krajský plán svým zněním vychází
z připravovaného Strategického protidrogového plánu Olomouckého kraje na léta
2015 – 2018.
Po diskuzi členové výboru doporučili plán samosprávným orgánům ke schválení.

7. Různé
a) Předseda výboru PaedDr. Crhonek otevřel diskuzi na téma zařazení oboru
vzdělání Lakýrník do seznamu oborů podporovaných učňovským stipendiem
Olomouckého kraje. Návrh na zařazení tohoto oboru mezi obory podporované
stipendiem se odvíjí od nízkého zájmu žáků o studium oproti převyšující poptávce po
absolventech ze strany firem. Výbor zařazení oboru na předmětný seznam
jednomyslně doporučil.
b) Náměstek hejtmana Ing. Švec komentoval problematiku vzniku center odborného
vzdělávání. Uvedl, že iniciátorem jejich vzniku je Agrární komora ČR. Vyzdvihl aktivní
přístup v této věci ze strany Střední lesnické školy Hranice. Pan náměstek dále
seznámil přítomné s návrhem MŠMT ČR ve věci reformy financování regionálního
školství. Výbor vzal informaci na vědomí.
c) Mgr. Gajdůšek, MBA seznámil přítomné s rozvojovým programem MŠMT ČR na
podporu odborného vzdělávání v roce 2015. Zdůraznil, že účelem rozvojového
programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání středních škol v těch oborech
vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce považovat v daném území za
nenahraditelné. V těchto vybraných oborech z důvodu nízkého zájmu žáků o
vzdělávání je nutné vzdělávat žáky ve třídách s nižším počtem žáků (víceoborové
třídy). Na realizaci programu Olomoucký kraj obdrží cca 8 mil. Kč. Výbor vzal
informaci na vědomí.
d) Mgr. Procházka vyjádřil poděkování náměstku ministra školství, mládeže a
tělovýchovy ČR Mgr. Jaroslavu Fidrmucovi (současně i členu V-VVZ ZOK) za
vstřícný přístup při vyřizování žádosti Hotelové školy Vincenze Priessnitze, Jeseník,
Dukelská 680 o zařazení oboru vzdělání Obchodní akademie do školského rejstříku.
e) Mgr. Šimák informoval přítomné o problematice vydávání potvrzení o zdravotní
způsobilosti uchazečů o střední vzdělávání. Dále vznesl dotaz na téma
dotazníkového šetření v případě integrovaných žáků ZŠ. Doporučil věnovat uvedené
problematice pozornost. Mgr. Gajdůšek, MBA přislíbil prošetření. Informaci vzal
výbor na vědomí.

Další zasedání výboru: 8. 4. 2015

3

Předseda výboru PaedDr. Crhonek navrhl jako místo podzimního výjezdního zasedání
výboru Střední školu sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2

V Olomouci dne 16. 3. 2015

……………………………….

PaedDr. Karel Crhonek
předseda výboru

Přílohy:

prezenční listina
dle textu
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