Zápis č. 14
ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 8. 4. 2015

Přítomni:

Nepřítomni:

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

Omluveni:
Bc. Lenka Kopřivová
Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Mgr. Irena Jonová
Mgr. Radek Brázda

Mgr. Václav Hušek
Mgr. Zdeněk Přikryl

Mgr. Radek Čapka
Ivana Copková
Ing. Jaroslav Havelka
Mgr. Pavel Doubrava
Ing. Rudolf Raška
Mgr. Věra Žáková
Ing. Miroslav Kutý
Mgr. Miroslav Šimák
Mgr. Petr Procházka

Hosté:
Ing. Zdeněk Švec
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
RNDr. Jiří Juránek

Program:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Program
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRÚOK) pro období 2015 –
2020
Talent Olomouckého kraje 2015
Struktura oborů a počty tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem ve školním
roce 2015/16
Memorandum o spolupráci při výuce nelékařských oborů
Různé
Usnesení, závěr

Zápis:
1. Program
Výbor jednomyslně schválil navržený program.
2. Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje pro období 2015 2020
(dále jen PRÚOK)
Na uvedené téma vystoupil RNDr. Jiří Juránek, pracovník odboru strategického
rozvoje KÚ OK. Seznámil přítomné se základními tezemi PRÚOKu. Zdůraznil
zejména oblast rozvoje lidských zdrojů, optimalizace systému škol a oblast podpory
zaměstnanosti. Dále komentoval návaznost PRÚOKu na Dlouhodobý záměr rozvoje
vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji. Vyzval přítomné k uplatnění případných
připomínek.
Po diskuzi vzal výbor informaci na vědomí. Prezentace na dané téma je Přílohou č. 1
zápisu.
3.

Talent Olomouckého kraje 2015
Komentář podal Mgr. Gajdůšek, MBA. Uvedl, že až na drobné změny jsou pravidla
předmětného ocenění totožná jako v uplynulém roce.
Z diskuze vyplynul závěr, že bude doplněna část pravidel týkající se ocenění škol a
školských zařízení tak, aby v celkovém hodnocení byly promítnuty všechny typy
soutěží, v nichž žáci dané školy získali ocenění.
Výbor doporučil dopracovaná pravidla dle výše uvedené připomínky samosprávným
orgánům ke schválení.

4.

Struktura oborů a počty tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem ve
školním roce 2015/16
Členové výboru byli seznámeni se žádostmi ředitele Slovanského gymnázia
Olomouc a Gymnázia Olomouc – Hejčín o navýšení počtu tříd osmiletého cyklu
vzdělání o jednu třídu, a to s účinností od 1. 9. 2015.
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V diskuzi zazněly připomínky:
a) v Olomouckém kraji je dlouhodobě celorepublikově vysoké procento žáků
víceletých gymnázií,
b) víceletá gymnázia jsou určena pro žáky s mimořádnými studijními výsledky; proto
by měli být přijímáni pouze nejnadanější žáci. Prospěchový průměrem 1,0 ne
vždy postihuje míru talentu a nadání.
c) odliv žáků 5. ročníků základních škol znamená pokles úrovně vzdělanosti žáků
pokračujících ve vzdělávání na základních školách,
d) nárůst počtu žáků v gymnaziálním víceletém vzdělávání znamená pokles počtu
kvalitních žáků v odborném vzdělávání,
e) navyšování počtu žáků na víceletých gymnáziích je v přímém rozporu s aktivitami
kraje v oblasti podpory zájmu o odborné a přírodovědné vzdělávání.
Po diskuzi výbor jednomyslně nedoporučil žádostem vyhovět.
5.

Memorandum o spolupráci při výuce nelékařských oborů
Komentář podal Mgr. Gajdůšek, MBA. Jedná se o memorandum o spolupráci mezi
Olomouckým krajem, Fakultou zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou E. Pöttinga a
Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Olomouc.
Potřeba spolupráce při výuce, případně transformaci nelékařských oborů, vznikla
v době, kdy ministerstvo zdravotnictví začalo usilovat o odstranění dvojkolejnosti
a duplicity ve vzdělávání zejména nejpočetnějšího oboru vzdělání všeobecná sestra.
K připravované úpravě zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických
povoláních však dosud nedošlo, dle současného platného znění se pro účely
stanovení kvalifikačních požadavků na výkon profese všeobecné sestry považují
vyšší odborné vzdělání a bakalářský studijní program vysokých škol za ekvivalentní.
Spolupráce by se měla zejména dotknout materiálního, prostorového a personálního
zajištění výuky, účasti na projektech, propagace studia nelékařských oborů a
zajištění odborných praxí studentů.
Výbor po diskuzi vzal memorandum na vědomí a doporučil memorandum
samosprávným orgánům ke schválení.
6. Různé
a) Předseda výboru PaedDr. Crhonek informoval přítomné o zahájení projektu
„Podpora podnikavosti žáků ZŠ a SŠ“ v Zábřeze. Projekt se setkal s kladným
ohlasem a jeví se jako přínosný. Další pokračování projektu proběhne v měsíci
dubnu v Šumperku na Střední škole zemědělské, technické a služeb. Výbor vzal
informaci na vědomí.
b) PaedDr. Crhonek dále zahájil diskuzi na téma dopravní výchovy na školách.
Přítomní se shodli na nutnosti zvýšit důraz na dopravní výchovu jak na základních,
tak na středních školách. Jako vhodný prostředek byla označena spolupráce s Policií
ČR a firmami, které se dopravní problematikou zabývají. Předseda výboru požádal
tajemnici výboru o kontaktování předsedy dopravní komise ROK za účelem zjištění
organizací vhodných ke spolupráci.

3

c) Náměstek hejtmana Ing. Švec informoval o proběhlých akcích Pedagog
Olomouckého kraje 2015, Miss Olomouckého kraje 2015 a o soutěži odborných
dovedností v Mladé Boleslavi, kde žáci krajských středních škol získali vynikající
umístění. Dále p. náměstek informoval o legislativní iniciativě Tripartity ve věci novely
zákona o státní sociální podpoře. Legislativní změna souvisí s poskytováním
stipendií Olomouckého kraje, která se započítávají do příjmů a příjemci stipendia,
resp. jejich rodiny, jsou ohroženy odnětím dávek státní sociální podpory. Výbor vzal
informace na vědomí a legislativní iniciativu podpořil.
d) Mgr. Šimák informoval o vstřícnosti úřadů práce a firem při organizování exkurzí
žáků škol.

Další zasedání výboru: 13. 5. 2015

V Olomouci dne 9. 4. 2015

……………………………….

PaedDr. Karel Crhonek
předseda výboru

Přílohy:

prezenční listina
dle textu
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