Výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/6/24/2017
Struktura oborů a počty tříd na školách zřizovaných Olomouckým krajem
Důvodová zpráva:
Odbor školství, sportu a kultury Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále také
OŠSK) předkládá Radě Olomouckého kraje (dále také ROK) k projednání
žádosti o změnu ve struktuře oborů a počtu tříd na středních školách
zřizovaných Olomouckým krajem ve školním roce 2017/2018.
A) Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
OŠSK obdržel žádost předsedy Školské rady při Gymnáziu Jakuba Škody, Přerov,
Komenského 29 (dále jen školská rada), Ing. Františka Hrabiny, o povolení otevření
dvou tříd oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) s účinností od
1. 9. 2017.
Žádost předsedy školské rady vychází z jednání školské rady, na které se rozhodlo
podat jménem svého předsedy žádost o povolení otevření dvou tříd osmiletého
oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium s účinností od 1. 9. 2017. Své podání
předseda školské rady zdůvodňuje velkým množstvím odmítnutých uchazečů
o studium ve školním roce 2016/2017 a dodává, že škola je schopna zajistit výuku
personálně i kapacitně.
Rada Olomouckého kraje v případě Gymnázia Jakuba Škody, Přerov, Komenského
29 schválila pro školní rok 2017/2018 na svém jednání dne 15. 9. 2016 pod bodem
UR/104/38/2016 otevření jedné třídy oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium
(osmileté studium) a dvou tříd oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté
studium). Kromě toho bylo v okrese Přerov schváleno otevření další třídy oboru
vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) na Gymnáziu Jana Blahoslava
a Střední pedagogické škole, Přerov, Denisova 3 a na Gymnáziu, Kojetín,
Svatopluka Čecha 683.
Pro úplnost uvádíme, že další třída osmiletého oboru vzdělání Gymnázium bude
otevřena také na Gymnáziu, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, jejímž
zřizovatelem je obec. A dále jednu třídu víceletého gymnázia, v tomto případě
šestiletého, nabízí Gymnázium, Hranice, Zborovská 293.
Rada Olomouckého kraje ve svém stanovisku vycházela mimo jiné ze statistických
údajů udávajících počty žáků vycházejících z pátých tříd základních škol v okrese
Přerov, kdy ve školním roce 2016/2017 se jedná o 1 280 žáků. Z výše uvedených
údajů vyplývá, že na osmiletá gymnázia tak v okrese Přerov odejde ve školním roce
2017/2018 ze základních škol 9,4 % žáků. Tato skutečnost je zcela v souladu
s požadavky Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Olomouckého kraje. V tomto strategickém dokumentu se uvádí, že podíl počtu žáků
na víceletých gymnáziích vůči počtu žáků druhého stupně základních škol by měl být
zachován v rozpětí 5–10 %, což plně koresponduje s Dlouhodobým záměrem
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že není vhodné navyšovat kapacitu osmiletých
oborů vzdělání Gymnázium v okrese Přerov a je důležité udržet standard
kvality víceletých gymnázií jako výběrových škol. Další odliv žáků ze
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základních škol do víceletých gymnázií by se navíc negativně promítl do kvality
vzdělávání na 2. stupni základních škol.
V případě schválení návrhu navýšení počtu tříd osmiletého gymnázia na
Gymnáziu Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 z důvodu poskytování
vysoké kvality vzdělávání je možné zvážit variantu optimalizace počtu tříd
osmiletých gymnázií v rámci města Přerova.
V rámci této optimalizace by Gymnázium Jakuba Škody, Přerov,
Komenského 29 otevíralo dvě třídy osmiletého gymnázia a Gymnázium Jana
Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 by třídu
osmiletého gymnázia nenabízelo vůbec. Tímto by nedošlo k navýšení
celkového počtu tříd osmiletého gymnázia ve městě Přerov. Současně s tímto
navrhujeme navýšit počet tříd oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a
mimoškolní pedagogika na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické
škole, Přerov, Denisova 3, a to mimo jiné z důvodu předpokládaného zvýšení
zájmu o učitele mateřských škol pro děti ve věku 2 let.
Vzhledem k výše uvedenému OŠSK nedoporučuje ROK navyšovat počet tříd
osmiletých gymnázií v městě Přerov a žádost o navýšení řešit v rámci
optimalizace počtu tříd osmiletých gymnázií.
B) Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
Hejtman Olomouckého kraje obdržel žádost ředitele Švehlovy střední školy
polytechnické Prostějov (dále jen ŠSŠP), Ing. Radomila Polese a předsedy Školské
rady při ŠSŠP (dále jen školská rada), Ladislava Oklešťka, o revokaci usnesení Rady
Olomouckého kraje, UR/104/38/2016, ze dne 15. 9. 2016, a o povolení otevřít
alespoň 0,5 třídy oboru vzdělání 39-41-L/01 Autotronik s účinností od 1. 9. 2017.
ŠSŠP v návaznosti na poptávku po oboru vzdělání 39-41-L/01 Autotronik požádala
o povolení 1 třídy tohoto oboru vzdělání pro školní rok 2017/2018. OŠSK navrhl
s ohledem na předpokládaný počet žáků daného oboru otevření 0,5 třídy. Rada
Olomouckého kraje na návrh Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje na svém jednání dne 15. 9. 2016 rozhodla, že
obor vzdělání 39-41-L/01 Autotronik na ŠSŠP nepovolí vůbec.
S tímto rozhodnutím ředitel ŠSŠP nesouhlasí, stejně jako členové školské rady,
významní partneři školy z řad spolupracujících firem regionu, zástupci Okresní
hospodářské komory Prostějov a kontaktní pracoviště Úřadu Práce Prostějov.
V Olomouckém kraji nabízí daný obor vzdělání Vyšší odborná škola a Střední škola
automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6.
V současné době studuje na ŠSŠP tento obor 45 žáků. Škola disponuje moderním
zázemím, k čemuž využila i možnost čerpání finančních prostředků z evropských
fondů. Na podporu výuky škola realizovala projekt „Krok za krokem ke zlepšení výuky
automobilních oborů“, díky němuž byly vytvořeny interaktivní výukové materiály a
vybaveny dílny odborného výcviku. Škola spolupracuje s významnými automobilními
firmami, mezi které patří např. Škoda Auto Mladá Boleslav, či Hyundai Nošovice,
která v letošním školním roce darovala škole osobní automobil Hyundai i30
k výukovým účelům.
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem OŠSK doporučuje ROK vyhovět
žádosti ředitele školy, Ing. Radomila Polese, povolit otevření 0,5 třídy oboru
vzdělání 39-41-L/01 Autotronik s účinností od 1. 9. 2017.

V Olomouci dne 1. 2. 2017
za správnost výpisu:

Taťána Vyhnálková, v.r.
organizační oddělení

Rada Olomouckého kraje 23. 1. 2017
8.5. – Struktura oborů a počty tříd na školách zřizovaných Olomouckým krajem

Strana 3 (celkem 3)

