Výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č.UR/90/32/2016
Personální záležitosti školství

Důvodová zpráva:
A) Přiznání osobního příplatku
Dle zákona o krajích vykonává Rada Olomouckého kraje (dále jen ROK) zřizovatelské
kompetence ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřizovaných Olomouckým krajem, a to
včetně stanovování platu jejich ředitelům.
ROK pod UR/82/60/2015 ze dne 26. 11. 2015 jmenovala Mgr. Marcelu Opletalovou na
pracovní místo ředitelky Základní školy, Dětského domova a Školní jídelny Litovel
s účinností od 1. 12. 2015. Dle Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných
Olomouckým krajem lze přiznat řediteli příspěvkové organizace osobní příplatek nejdříve
po třech měsících po jmenování na pracovní místo. Hodnocení provedli odpovědní
pracovníci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen OŠMT), kteří s ředitelkou
úzce spolupracují.
Osobní příplatek je hrazen z finančních prostředků ze státního rozpočtu a nebude mít
dopad do rozpočtu kraje.
Z výše uvedeného důvodu OŠMT předkládá ROK ke schválení návrh výše osobního
příplatku Mgr. Marcele Opletalové, ředitelce Základní školy, Dětského domova a Školní
jídelny Litovel, jak je uvedeno v níže uvedené tabulce.

ŘEDITELKA

Mgr. Marcela
Opletalová

ORGANIZACE

Základní škola, Dětský domov a
Školní jídelna Litovel

Osobní příplatek
současný
(Kč měsíčně)

Navrhovaná
výše osobního
příplatku ve výši
(Kč měsíčně)

0

Předkladatel a OŠMT navrhují ROK schválit Mgr. Marcele Opletalové, ředitelce Základní
školy, Dětského domova a Školní jídelny Litovel, výši osobního příplatku, a to s účinností
od 1. 3. 2016.
B) Vzdání se pracovního místa ředitele
Jan Štědroň, ředitel Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6, se
přípisem ze dne 14. 3. 2012 vzdal pracovního místa ředitele dotčené školy, a to ke dni
31. 7. 2015. Do uvedeného data byl ROK ve funkci potvrzen.
Dopisem ze dne 14. 1. 2015 jmenovaný požádal o souhlas zřizovatele se zpětvzetím
vzdání se pracovního místa ředitele a prodloužení potvrzení na pracovním místě ředitele
Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6, a to do 31. 7. 2016. ROK na
svém jednání dne 5. 3. 2015 pod UR/62/28/2015 odsouhlasila zpětvzetí vzdání se a
potvrdila Jana Štědroně na pracovním místě ředitele Základní umělecké školy „Žerotín“
Olomouc, Kavaleristů 6 do 31. 7. 2016.
Jan Štědroň opětovně dopisem ze dne 4. 2. 2016 požádal o souhlas zřizovatele se
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zpětvzetím vzdání se pracovního místa ředitele dotčené školy a prodloužení potvrzení na
pracovním místě ředitele do 31. 7. 2017. Svoji žádost Jan Štědroň odůvodňuje osobní
garancí významných akcí školy a dokončením naplnění cílů a rozvoje školy.

ŘEDITEL

Jan Štědroň

ORGANIZACE

DATUM
NAROZENÍ

VĚK K 31. 7.
2017

Základní umělecká škola „Žerotín“
Olomouc, Kavaleristů 6

Předkladatel a OŠMT navrhuje ROK nesouhlasit s prodloužením výkonu činnosti Jana
Štědroně jako ředitele Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6 do
31. 7. 2017 z důvodu, že už jednou bylo žádosti o zpětvzetí vzdání se pracovního místa
ředitele vyhověno, a k dalšímu prodloužení výkonu činnosti Jana Štědroně jako ředitele
školy nejsou dány objektivní důvody.

V Olomouci dne 1. 3. 2016
za správnost výpisu:

Taťána Vyhnálková
organizační oddělení
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Výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č.UR/90/35/2016
Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem
Důvodová zpráva:
Rada Olomouckého kraje (dále jen ROK) na své schůzi konané dne 5. 9. 2013
pod bodem UR/20/53/2013 zrušila plošnou výjimku z naplněnosti tříd ve školách
zřizovaných Olomouckým krajem od školního roku 2014/15 s účinností od prvního
ročníku.
ROK tak reagovala na skutečnost, že v souvislosti s demografickým poklesem
a narůstajícím počtem běžných základních škol žádajících o výjimku z nejnižšího
počtu žáků a následně o dofinancování z přímých nákladů, novelizovalo ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy znění § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon).
Výjimka z nejvyššího počtu žáků nemá dle novely školského zákona dopad
na rozpočet kraje, nicméně její udělení musí schválit Rada Olomouckého kraje.
Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách na středních školách 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. 5 povolit
výjimku z nejvyššího počtu do 4 žáků.
V souladu s výše uvedeným předkládá Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen OŠMT) Radě Olomouckého kraje
žádosti ředitelů středních škol o schválení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě.
Seznam škol žádajících o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě je
uveden v Příloze č. 1.
Předkladatel a OŠMT navrhují Radě Olomouckého kraje schválit výjimky
z naplněnosti tříd na středních školách zřizovaných Olomouckým krajem dle
Přílohy č. 1 s účinností od 22. 2. 2016.

Přílohy:
-

Příloha č. 1
Seznam škol žádajících o povolení výjimky z naplněnosti tříd
(strana 2)
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Název školy

Žádost

Důvod žádosti

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední
pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Navýšení v jedné třídě 1. ročníku oboru
vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní
pedagogika (denní forma vzdělávání) z 32 na
33 žáků.

Škola obdržela žádost o přestup žákyně ze
Střední školy elektrotechnické Lipník nad
Bečvou, Tyršova 781

Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Emanuela
Pöttinga a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Olomouc

Navýšení v jedné třídě 1. ročníku oboru
vzdělání 53-44-M/03 Asistent zubního technika
(denní forma vzdělávání) z 30 na 31 žáků.

Škola obdržela žádost o přestup žákyně
z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední
zdravotnické školy, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

V Olomouci dne 1. 3. 2016
za správnost výpisu:

Taťána Vyhnálková
organizační oddělení
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Výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č.UR/90/36/2016
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje
Důvodová zpráva:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen OŠMT) předkládá Radě Olomouckého
kraje (dále jen ROK) k odsouhlasení Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy Olomouckého kraje na období 2016-2020 (dále také jen Dlouhodobý záměr).
Dlouhodobý záměr je základní strategický dokument Olomouckého kraje stanovující
základní směry rozvoje v oblasti vzdělávání. Je zpracováván na základě ustanovení § 9
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné stanovuje jeho
vyhodnocení a nové zpracování po čtyřech letech. Jeho struktura je stanovena
ustanovením § 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv.
Kladem předkládaného Dlouhodobého záměru je skutečnost, že nebyl zpracován externí
firmou jako v řadě jiných krajů, ale jedná se o výsledek týmové práce. Vznik
Dlouhodobého záměru v jeho stávající podobě byl umožněn na základě široké spolupráce
zainteresovaných partnerů. Gestorem přípravy a zpracování Dlouhodobého záměru byl
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje. Vedle
zpracovatele se na jeho přípravě úzce podíleli člen Rady Olomouckého kraje odpovědný
za oblast školství, pracovní skupiny složené z ředitelů jednotlivých typů škol působících v
Olomouckém kraji, které pracovaly zejména na návrzích řešení problémových okruhů, a
členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého
kraje. Statistické materiály byly zpracovány ve spolupráci s Úřadem práce v Olomouci a
Českým statistickým úřadem. Dlouhodobý záměr respektuje ekonomická a sociální
specifika Olomouckého kraje, zejména pak ve vztahu ke stavu a vývoji vzdělávací
soustavy na jeho území.
Jedná se v pořadí o pátý Dlouhodobý záměr zpracovaný pro území Olomouckého kraje,
který navazuje na předchozí dlouhodobé záměry zpracované v letech 2003, 2006, 2008 a
2012. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje na
období 2016-2020 vychází zejména z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy České republiky 2015–2020 zpracovaného Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy a také ze základního strategického dokumentu Olomouckého
kraje, Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015–2020, v jehož rámci
jsou mimo jiné definovány základní strategické směry v oblasti rozvoje lidských zdrojů,
resp. vzdělávání.
Co se týče formální stránky materiálu, tento bude po projednání v ROK předán odborné
firmě k závěrečným grafickým a jazykovým úpravám a následnému tisku.
Předkladatel a OŠMT navrhují ROK vzít na vědomí důvodovou zprávu, odsouhlasit
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje
na období 2016-2020 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 důvodové zprávy, uložit Ing.
Zdeňku Švecovi předložit Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Olomouckého kraje na období 2016-2020 ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje
a doporučit Zastupitelstvu Olomouckého kraje tento Dlouhodobý záměr schválit.
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Dlouhodobý záměr je k dispozici na připojeném CD. V tištěné podobě je rovněž k dispozici
na organizačním oddělení odboru tajemníka hejtmana a v den zasedání ROK u
zapisovatelky.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán

Dne

Výbor pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého
kraje
Odbor strategického rozvoje
kraje, územního plánování a
stavebního řádu

Výsledek

11. 2. 2016

Připomínky zapracovány.

17. 2. 2016

Připomínky zapracovány.

Odbor ekonomický

15. 2. 2016

Bez připomínek.

Odbor podpory řízení
příspěvkových organizací

12. 2. 2016

Bez připomínek.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého
kraje na období 2016-2020 (97 stran formátu A4, PDF)

V Olomouci dne 1. 3. 2016
za správnost výpisu:

Taťána Vyhnálková
organizační oddělení
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