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Zápis z jednání poradního orgánu radního pro oblast školství 
 

Přítomni: 

Dle prezenční listiny (viz příloha k zápisu) 

Místo jednání:    Krajský úřad Středočeského kraje  

Datum jednání:  15. 4. 2019 

 

Průběh jednání: 

1. Jednání zahájil PaedDr. Milan Němec, MBA, předseda poradního orgánu: 

- konstatoval nízkou účast členů na jednání 

- kontrola zápisu z předchozího jednání: 1) …návrh kritérií zaslal pouze jediný p. P. 

Halada, 2)… odbor školství požadované materiály členům zaslal, 3)…o doplnění 

materiálů nikdo nepožádal; 

2. Diskuze: 

Ing. Z. Coufal, za Klub KSČM: 

- stanovená kritéria jsou akceptovatelná, ale nedostatečná – bude potřeba doplnit 

analýzu demografického vývoje, územní plán rozvoje (okresů), důležitá je oborová 

skladba SŠ, uplatnění absolventů na trhu práce (na 1, 2 až 5 let, společenská 

objednávka), udělat výběr škol (zveřejnit) pro optimalizační změny 2 roky předem je 

problém; 

- prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc., radní pro oblast školství – uvedl, že demografický 

vývoj je již uvedený ve výročních zprávách a aktuálním Dlouhodobém záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji (DZ); 

Mgr. Bc. B. Žánová, za Klub ANO: 

- předložený materiál konzultovala s MŠMT a ČŠI a shoda je: 1) rozmístění SŠ 

s dopadem na dostupnost vzdělávání, 2) oborová optimalizace škol, 3) analýza 

úspěšnosti (zpráva ČŠI), v mapě chybí SOU – Bc. J. Chuchler upřesnil, že jsou 

uvedena ne samostatně, ale pod SOŠ a SOU; 

- Klub ODS – nebyl zaslán žádný materiál; 

- Klub TOP 09 – nebyl zaslán žádný materiál; 

- Klub STAN – již výše uvedeno (p. P. Halada) – 1) naplněnost školy vzhledem 

k reálné kapacitě - 5%, 2) škola funguje poslední 3 roky ve výjimce - 10%, 3) kvalita 

výchovně vzdělávacího procesu - 15%, 4) geografická blízkost škol - 15%, 5) 

zachování dobré dostupnosti škol pro veřejnost - 15%, 6) snížení počtu škol v okrese, 

ale zachování vzdělávací nabídky v okrese - 15%, 7) řešení neuspokojivé kvality 

stavu budov - 10%, 8) využití krajských budov pro jiné účely – 5%, 9) úspora 

provozních nákladů - 10%;        

Ing. M. Rathouský, za Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR) 

- obecné stanovisko zaměstnavatelů – primární je uplatnitelnost absolventů na trhu 

práce, MPSV na národní úrovni – projekt KOMPAS – předvídání pracovního trhu pro 

rok 2020, v roce 2019 MPSV pro kraje předloží první predikci na 3-5 let, MŠMT › 

DZ ČR ›  DZ SK – dané směřování vzdělávání, problematika „cut of score“ (Asociace 

krajů), řebříčky úspěšnosti škol a jejich zveřejňování nejsou prokazatelné, když 

zveřejňovat, tak přidanou hodnotu, z pohledu SPČR doporučení pro realizaci oborové 

optimalizace, ne institucionální; 

Mgr. T. Vogeltanzová, SIC 

- souhlasí s Ing. M. Rathouským – poptávka v souladu s uplatněním; 

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. – obecní nedostatek pracovních sil na trhu práce – 

absolventů učňovských oborů, kraj se snaží o podporu formou stipendií, ale 

rozhodující při volbě školy je rodič, hledisko dopravní obslužnosti, jedno z důležitých 
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kritérií je ekonomická udržitelnost a naplněnost školy, oborová nabídka stejná ve 

vícero SŠ, hodnocení školy a zájem žáků o školu - navrhuje v 1. etapě vybrat školy, 

které ekonomicky nevychází a jsou jim poskytované finanční prostředky nad rámec 

normativu, čímž by vznikla určitá skupina škol, s kterou by se dále pracovalo v rámci 

oborové optimalizace; 

Ing. Z. Lukavec, KHK Střední Čechy – návrh kritérií uveden v příloze k zápisu; 

PaedDr. Milan Němec, MBA – uvedl příklad školy s klesající naplněností a vybavením - ČZA 

Mělník – SŠ a VOŠ, p. o. 

Bc. J. Chuchler – vyjádřil nesouhlas se zachováním stávajících kapacit gymnázií, v případě, 

že nedojde k úpravě kapacit a počtu přijímaných uchazečů, nedojde k naplnění SOŠ a SOU; 

Ing. M. Rathouský, za SPČR – absolventi gymnázií nejsou evidováni na ÚP, pokračují ve 

studiu na VŠ; 

PaedDr. Milan Němec, MBA – nutnost motivovat děti již od útlého věku k tvořivosti, 

manuální zručnosti (dílny); 

Ing. Z. Lukavec, KHK Střední Čechy – souhlasí s Bc. J. Chuchlerem, nabídka gymnázií je 

větší než poptávka; 

PaedDr. Milan Němec, MBA – pro hodnocení ekonomiky škol a pro případné bodování by 

byla zajímavá tabulka doplatků na žáka na mzdy, pomůcky atd., z finančních prostředků 

MŠMT a provozní prostředky na žáka u všech škol, zvlášť do tabulky ty dofinancované, dále i 

částky vložené do modernizace těchto škol zpětně za cca 5 let, a to přímé nebo formou 

spoluúčasti v projektech, ne vložené do běžné údržby, „oborová mapa" podle okresů, klidně 

každý okres zvlášť s počtem vycházejících žáků s výhledem na 5 let podle počtu žáků ve 

třídách ZŠ - podklady by mělo mít MŠMT podle zahajovacích výkazů; 

- návrh kritérií a váha: 1) ekonomická udržitelnost 7 

                      2) oborová optimalizace 6 

                      3) kvalita výchovně vzdělávacího procesu 5 

 

3. Závěr: 

Posoudit proces optimalizace z hlediska výše uvedených třech kritérií u škol, které jsou 

dofinancovány z rozpočtu Středočeského kraje 

Termín další schůzky – 17. 6. 2019 od 13.30 hodin, místnost č. 2045, 2. patro. 

 

Zapsala: Mgr. I. Vavřínková 

 

 


