Úplný výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/96/36/2016
Změna struktury oborů a počtu tříd na školách zřizovaných Olomouckým krajem pro
školní rok 2016/2017
Důvodová zpráva:
Rada Olomouckého kraje (dále také ROK) na své schůzi dne 17. 9. 2015 pod bodem
UR/77/24/2015 schválila strukturu otevíraných oborů a počty tříd ve školách zřizovaných
Olomouckým krajem ve školním roce 2016/2017.
Ředitelé škol na základě takto schválených výkonů v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních
školách, ve znění pozdějších změn a doplňků, zveřejnili do konce ledna ředitelem
stanovený počet přijímaných uchazečů do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání.
V souladu s platnou legislativou podávají žáci, resp. zákonní zástupci nezletilých žáků
přihlášky ke vzdělávání ve středních školách do 15. března. Na základě přijatých přihlášek
požádali 4 ředitelé středních škol zřizovaných Olomouckým krajem o změnu ve schválené
struktuře oborů a počtu tříd od 1. 9. 2016.
V Příloze č. 1 jsou zpracovány žádosti ředitelů středních škol zřizovaných Olomouckým
krajem o povolení navýšit počty otevíraných tříd jednotlivých oborů vzdělání k 1. 9. 2016.
V tabulce jsou uvedeny počty uchazečů pro 1. termín přijímacího řízení, prospěchové
průměry uchazečů a stanoviska Odboru školství, sportu a kultury Krajského úřadu
Olomouckého kraje (dále jen OŠSK) a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále jen V-VVZ), který žádosti ředitelů škol projednal
na svém jednání dne 27. 4. 2016 pod bodem UVVZ/21/4/2016.
Žádost ředitele Střední školy, Základní školy a Mateřské školy prof. V. Vejdovského
Olomouc – Hejčín byla ke krajskému úřadu doručena po termínu konání zasedání V-VVZ,
který tak k této žádosti nemohl vydat své stanovisko.
Předkladatel a OŠSK navrhují Radě Olomouckého kraje schválit změny ve struktuře
oborů a počtu tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem ve školním roce
2016/2017 dle stanoviska OŠSK a uložit ihned informovat ředitele škol o změnách ve
struktuře oborů a počtu tříd.
Připomínkové řízení
Materiál byl projednán (kým)

Dne

Výborem pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost ZOK

27. 4. 2016

Výsledek
Stanovisko je zapracováno
v Příloze č. 1

Přílohy:


Příloha č. 1
Školy žádající o změnu ve struktuře oborů a navýšení počtu tříd pro školní rok
2016/2017 (strana 2)
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Příloha č. 1 - Školy žádající o změnu ve struktuře oborů a navýšení počtu tříd pro školní
rok 2016/2017
Název školy
Střední zdravotnická škola,
Hranice, Studentská 1095

Počty
uchazečů
1. termín

Prospěchové
průměry
1. termín

62

Stanovisko
V-VVZ

Stanovisko
OŠSK

Do 1,50 – 20
Do 1,80 – 19
Do 2,00 – 16
Do 2,2 – 3
Nad 2,2 - 4

Nedoporučuje

Nedoporučuje

112

---

Doporučuje

Doporučuje

29 uchazečů
přijatých
v 1. kole
přijímacího
řízení +
9 přihlášek
ve 2. kole
přijímacího
řízení

---

Doporučuje

Doporučuje

30

---

Bez
stanoviska

Doporučuje

Povoleno otevřít 0,5 třídy oboru
vzdělání
68-42-M/01 Bezpečnostně
právní činnost - Záchranářství
a ochrana obyvatel (denní
forma vzdělávání)
Změna: navýšení o 0,5 třídy
Sigmundova střední škola
strojírenská, Lutín
Povoleno otevřít 2 třídy oboru
vzdělání
23-56-H/01 Obráběč kovů
(denní forma vzdělávání)
Změna: navýšení o 1 třídu
Střední škola gastronomie a
farmářství Jeseník
Povoleno otevřít 1 třídu oboru
vzdělání
65-51-H/01 Kuchař - číšník
(denní forma vzdělávání)
Změna: navýšení o 0,5 třídy
Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola prof. V.
Vejdovského Olomouc Hejčín

Jedná se o
třídu určenou
pro žáky se
speciálními
vzdělávacími
potřebami.
Třída se
naplňuje do
počtu 14 žáků.

Povoleno otevřít 1 třídu oboru
vzdělání
69-53-H/01 Rekondiční a
sportovní masér (denní forma
vzdělávání)
Změna: navýšení o 1 třídu

V Olomouci dne 30. 5. 2016
za správnost výpisu:

Taťána Vyhnálková, v.r.
organizační oddělení
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