Zápis č. 15
ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 3. 6. 2015

Přítomni:

Nepřítomni:

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

Omluveni:
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Ing. Jaroslav Havelka

Mgr. Irena Jonová
Mgr. Radek Brázda

Mgr. Petr Procházka

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

Hosté:
Ing. Zdeněk Švec
PhDr. Karel Goš
Bc. Edita Baklíková
Mgr. Petr Flajšar

Program:
1

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

Zahájení
Program
Projekt „Podpora podnikavosti žáků ZŠ a SŠ v Olomouckém kraji“
Studijní stipendium Olomouckého kraje - seznam podporovaných oborů
Rejstřík škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje
Informace o Regionální sektorové dohodě pro Olomoucký kraj
elektrotechniky
Různé
Usnesení, závěr

v oblasti

Zápis:
1. Program
Výbor jednomyslně schválil navržený program.
2. Projekt „Podpora podnikavosti žáků ZŠ a SŠ v Olomouckém kraji“
Na uvedené téma vystoupila Bc. Edita Baklíková z Moravské vysoké školy Olomouc.
Uvedla, že projektu se zúčastnilo 8 základních a středních škol; proběhlo 30
workshopů. Nastínila i plán realizace projektu ve školním roce 2015/16. Současně
poděkovala odboru školství, mládeža tělovýchovy KÚ a odboru školství magistrátu
statutárního města Olomouce za spolupráci.
Po diskuzi vzal výbor informaci na vědomí.
3.

Studijní stipendium Olomouckého kraje – seznam podporovaných oborů
Komentář podal náměstek hejtmana Ing. Švec.
Obor vzdělání: 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže:
O zařazení oboru vzdělání Zpracování usní, plastů a pryže mezi obory podporované
stipendii Olomouckého kraje od 1. 9. 2015 požádala Střední průmyslová škola
strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49.
Obor je vyučován v rámci Olomouckého kraje pouze na výše uvedené škole a jeho
zařazení do rejstříku škol a školských zařízení podpořily významné firmy, krajská
hospodářská komora a úřad práce. Obor vzdělání bude na škole vyučován od 1. 9.
2015.
Obor vzdělání: 23-61-H/01 Autolakýrník:
O zařazení oboru vzdělání Autolakýrník mezi obory podporované stipendii
Olomouckého kraje od 1. 9. 2016 požádala Vyšší odborná školy a Střední škola
automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6.
Obor je vyučován v rámci Olomouckého kraje pouze na výše uvedené škole a jeho
zařazení mezi obory podporované učňovským stipendiem bylo podpořeno Úřadem
práce v Olomouci a také firmou Pars nova a. s. Obor vzdělání je na škole vyučován
od 1. 9. 2013.
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Po diskuzi výbor jednomyslně doporučil zařazení obou oborů mezi obory
podporované studijním a učňovským stipendiem Olomouckého kraje.
4.

Rejstřík škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje
Členové výboru byli seznámeni se žádostmi ředitelů škol a školských zařízení
v působnosti Olomouckého kraje o změny ve školském rejstříku. Po diskuzi doporučil
výbor ke kladnému vyřízení žádosti dle Přílohy č. 1 zápisu.
Dále byla projednána žádost Soukromé střední odborné školy Hranice, s. r. o. o
zařazení oboru vzdělání Sociální činnost do rejstříku od 1. 9. 2016. Na toto téma
vystoupil ředitel školy Mgr. Petr Flajšar. Uvedl, že důvodem podání žádosti je snaha
optimalizovat vzdělávací nabídku školy a nabídnout studium žákům, kteří se uplatní
v oblasti sociálních služeb. Žádost je podpořena stanoviskem Úřadu práce ČR,
krajská pobočka v Olomouci, starosty města Hranice, Charity Hranice, Domova pro
seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace, Domova seniorů Hranice,
příspěvková organizace, Domova Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace a
městysu Hustopeče nad Bečvou jako registrovaného poskytovatele sociálních
služeb. Změnou nedojde k navýšení cílové kapacity školy. O výmaz oboru vzdělání
Obchodní akademie škola žádá pouze v případě, že jí bude nový obor zapsán.
Po diskuzi výbor doporučil, aby OŠMT zpracoval analýzu možného počtu studentů a
jejich uplatnitelnosti na trhu práce a projednání žádosti odložil na další zasedání
výboru.

5.

Informace o Regionální sektorové dohodě pro Olomoucký kraj v oblasti
elektrotechniky (dále jen RSD)
Dané téma komentoval PhDr. Goš. Uvedl, že RSD byla zpracována v rámci projektu
„Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů
v oblasti rozvoje lidských zdrojů“. Na její přípravě se podíleli zástupci Svazu
průmyslu a dopravy ČR, Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje,
významných zaměstnavatelů (Siemens s. r. o., odštěpný závod Elektromotory
Mohelnice, ČEZ a. s., Miele Technika s. r. o. Uničov atd.), Úřadu práce ČR – krajské
pobočky Olomouckého kraje, odborových svazů a středních škol zřizovaných
Olomouckým krajem nabízejících elekrotechnické obory.
Potřeba zpracování RSD vychází ze skutečnosti, že v Olomouckém kraji vykazují tři
čtvrtiny zaměstnavatelů nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců ve strojírenství,
elektrotechnice, stavebnictví a dopravě. V celostátním měřítku v oboru
elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika pociťuje nedostatek
kvalifikovaných zaměstnanců 64 % firem.
Hlavním cílem RSD je koordinovat aktivity, které mohou pozitivně ovlivnit vývoj
vedoucí k dostatku elektrotechnicky vzdělaných pracovníků na trhu práce. Prioritou je
zvýšení zájmu žáků základních škol o elektrotechniku a podpora užší spolupráce
mezi zaměstnavateli a středními školami.
V rámci RSD budou naplňovány dva základní cíle:
1. Podpora školství k ovlivnění povědomí o technických, resp. elektrotechnických
oborech.
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2. Prohloubení spolupráce rozhodujících subjektů – zaměstnavatelé, školy,
Olomoucký kraj, Úřad práce ČR – krajská pobočka v Olomouci.
Závazky všech partnerů v rámci RSD mají deklaratorní charakter. Dohoda je
postavena na principu dobrovolnosti, v jejím rámci nebudou vytvářeny nové dotační
tituly ani nové pracovní pozice. Jednotlivé aktivity budou koordinovat stávající
zaměstnanci Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Výbor vzal informaci na vědomí.
6. Různé
a) Náměstek hejtmana Ing. Švec komentoval problematiku podporovaných oborů
v rámci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015. Po
diskuzi výbor nedoporučil seznam podporovaných oborů dále rozšiřovat.
b) Náměstek hejtmana Ing. Švec dále informoval o proběhlých konkurzních řízeních
na pracovní místa ředitelů škol zřizovaných Olomouckým krajem a o změnách
v organizační struktuře KÚOK, která se dotkla i odboru školství, mládeže a
tělovýchovy. Členové výboru vzali informaci na vědomí.

Další zasedání výboru: 26. 8. 2015

V Olomouci dne 4. 6. 2015

……………………………….

PaedDr. Karel Crhonek
předseda výboru

Přílohy:

prezenční listina
dle textu
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