Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Předmět žádosti:
Povinnému subjektu byla doručena žádost, jejímž prostřednictvím se na povinný
subjekt obrátil žadatel se svou žádostí o informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. Ve své žádosti požadoval tyto informace:
1. Proč Rada Olomouckého kraje musela jednat ve věci zrušení primy na naší škole
ukvapeně, hekticky, narychlo a nešťastně (cituji radní Olomouckého kraje), tedy na
poslední chvíli a bez konzultací s vedením naší školy a pedagogů?
2. Jakou máte strategii pro otevření osmiletého cyklu v Přerově pro školní rok
2018/19?
3. Co můžeme pro otevření primy ve školním roce 2018/19 udělat my, pedagogové?
4. Proč na naší škole (pro děti rodičů, které o to stojí) neotevřete alespoň „malou
primu“ pro školní rok 2017/18.
5. Proč nezavítáte osobně k nám na školu a neuděláte si autentický přehled o tom,
jak to u nás funguje? Přesvědčil byste se, že i pod naší malou střechou máme
talentované žáky, s kterými pracujeme s nadšením a plným pracovním nasazením, a
že pro (v 25leté historii gymnázia bezprecedentní) rušení osmiletého cyklu není
nejmenší důvod.
Poskytnuté informace:
K výše uvedené žádosti poskytujeme následující informace:

Vážená paní doktorko,
k Vaší žádosti ze dne 14. 3. 2017 o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
Vám zasílám požadované informace ve struktuře dle Vaší žádosti. Současně chci
připomenout, že pracovní pozice vedoucí Odboru školství, sportu a kultury Krajského
úřadu Olomouckého kraje (dále jen „OŠSK“) je pozicí úřední. To mimo jiné znamená,
že vedoucí odboru není členem Rady Olomouckého kraje (dále jen „ROK“) a nemá
rozhodovací kompetence v oblasti samosprávy, ale pouze v oblasti státní správy a to
v rámci přenesené působnosti. ROK je orgánem samosprávy a o záležitostech
rozhoduje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
K Vašemu prvnímu dotazu mohu jen zopakovat, že ROK schválila změnu ve
struktuře oborů a počtu tříd na středních školách zřizovaných Olomouckým krajem
dne 23. 1. 2017 svým usnesením č. UR/6/24/2017. Bezprostředně po jednání ROK

byla kontaktována ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy,
Přerov, Denisova 3 (dále jen „GJB a SPgŠ“), Mgr. Romana Studýnková, která se dne
24. 1. 2017 dostavila na OŠSK k projednání dané záležitosti. Ředitelce školy byla
celá situace vysvětlena a sdělena informace o tom, že zřizovatel školy neuvažuje
o zrušení Gymnázia Jana Blahoslava. Při té příležitosti byla ředitelka školy
požádána, aby o výsledku jednání informovala všechny zaměstnance školy.
Informace o změně ve struktuře oborů a počtu tříd tak byla oznámena v dostatečném
předstihu před 31. 1. 2017, což byl termín, kdy ředitelé středních škol museli vyhlásit
1. kolo přijímacího řízení a zveřejnit kritéria přijímacího řízení. Dále doplňuji, že dne
27. 2. 2017 přijalo Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesení č. UZ/3/9/2017,
kterým vzalo na vědomí omluvu ROK za časově nevhodné rozhodnutí rady ve věci
zrušení třídy osmiletého gymnázia na GJB a SPgŠ.
K Vaší druhé otázce sděluji, že OŠSK neschvaluje strategii otvírání tříd ve školách
zřizovaných Olomouckým krajem. Jedná se o kompetenci orgánů samosprávy.
Předpokládám, že strukturu oborů a počty tříd pro školní rok 2018/2019 bude
schvalovat ROK na svém zasedání v září 2017, přičemž materiál bude nejprve
předložen k projednání ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Váš třetí dotaz je spíše záležitostí vnitřního nastavení školy a možnosti pedagogů
podílet se na koncepci školy. Předpokládám, že současná strategie školy bude
aktualizována včetně zpracování podkladů pro strukturu oborů a počty tříd
v následujícím školním roce.
Čtvrtý dotaz se týkal Vámi navrhovaného otevření „malé primy“ pro školní rok
2017/2018. K dané záležitosti sděluji, že otevření 1. ročníku osmiletého oboru
vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium pro menší počet žáků není pro školní rok
2017/2018 možné. Nebyly by dodrženy termíny, které stanovuje zákon č. 561/2004
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen
„školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o termín pro
vyhlášení kritérií přijímacího řízení, který je v § 60 odst. 1 a odst. 2 školského
zákona stanoven na 31. ledna příslušného roku a dále se jedná o termín pro podání
přihlášek ke vzdělávání, jenž je v § 60a, odst. 5 stanoven na 1. března příslušného
roku.
K Vaší poslední otázce Vám sděluji, že GJB a SPgŠ jsem v minulosti opakovaně
navštívil a mám přehled jak o fungování školy, tak o dosažených úspěších v oblasti
vzdělávání. Jsem si vědom skutečnosti, že pedagogové na škole pracují s plným
pracovním nasazením a jejich práce si vážím. Na školu velmi rád opětovně zavítám.

Informace zpracoval:
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