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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:  21. 3. 2019 

 

Průběh jednání: 

1. Jednání zahájil PaedDr. Milan Němec, MBA, předseda poradního orgánu a v úvodu 

zdůraznil, že odborné hledisko musí vycházet z konsensu členů odborné komise, které 

by mělo vycházet z jejich vlastních názorů, nebo z názorů politických subjektů na 

koncepci; každý politický subjekt by měl předložit konkrétní návrh škol a řešení 

způsobu optimalizace (např. zrušení, sloučení a jiné), a to po projednání v klubech, 

které se mohou lišit v řešení realizaci cílů regionálního školství, ale v duchu schválené 

koncepce SK;  

2. Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc., radní pro oblast školství – přivítal přítomné a uvedl 

důvody, které vedly ke svolání poradního orgánu; Informoval přítomné členy o 

výstupu z jednání Zastupitelstva Středočeského kraje (dále jen ZK) dne 18. 2. 2019, 

kterým je požadavek zpracovat a předložit na další jednání ZK koncepci optimalizace 

školství ve Středočeském kraji; rovněž se vyjádřil ke dvěma staženým materiálům 

z jednání ZK dne 18. 2. 2019 – návrh na organizační změnu v Čelákovicích a 

v Českém Brodě - Liblicích a zrekapituloval důvody předkládaných organizačních 

změn; 

3. Mgr. et Mgr. M. Müller připomněl závěry z jednání Komise Rady Asociace krajů pro 

školství, MŠMT – DZ ČR - potřeba optimalizovat školy; 

4. Následně proběhla diskuze k výše uvedenému bodu a k předloženým podkladům 

odboru školství k optimalizaci škol a analýze: 

PaedDr. Milan Němec, MBA – požadavek na doplnění materiálu - školy, které 

nedosahují nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě (povolena výjimka 

zřizovatele), výše finančních prostředků na 1 žáka a výše finančních prostředků na 

dofinancování platů učitelů v případě, že jsou finanční prostředky z normativu 

nedostatečné;  

P. Halada – upřesnění druhu školy v předloženém přehledu naplněnosti škol 

(nesprávný údaj, bude opraveno); požadavek na zaslání oborové naplněnosti SŠ a 

VOŠ; 

Ing. Z. Lukavec – proces optimalizace je zpolitizovaný; ekonomický nástroj – jako 

jediné, ale ne absolutní kritérium při optimalizaci škol; 

PaedDr. Milan Němec, MBA – pouze ekonomické hledisko je ve školství 

neakceptovatelné, je třeba vzít v úvahu další, viz návrh odboru/radního, případně další 

kritéria; 

Mgr. M. Hrabánek – kritéria v analýze jsou dobrá, ale důvod nesouhlasu u G, 

Čelákovice v ZK bylo kritérium – „osoba ředitelky“; požadavek na doplnění kritérií 

jako např. průměrný počet žáků na třídu;  

Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc., – uvedl, že problémem nebyla osoba ředitelky, ale 

důvody uvedené v předkládaném materiálu (naplněnost školy, negativní zprávy ČŠI, 

změna stanoviska města a další); 

Bc. J. Chuchler – počet škol na výjimku – 8 – výše vynaložených finančních 

prostředků 5,2 mil; na normativ nedosahuje 40 škol – výše finančních prostředků na 

dofinancování – 21 mil, do konce roku přes 30 mil; 
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Ing. Z. Coufal – konečné rozhodnutí při optimalizaci škol je politické; uvítal by 

zpracovaný demografický vývoj na nadcházející roky; 

 

Závěr: 

1. Každé politické uskupení na základě poskytnutých dat zpracuje návrh kritérií pro 

optimalizaci škol a seznam škol, kterých by se optimalizace týkala. 

2. Odbor školství doplní předloženou analýzu – školy, které nedosahují nejnižšího 

průměrného počtu žáků ve třídě (povolena výjimka zřizovatele), výše finančních 

prostředků na 1 žáka a výše finančních prostředků na dofinancování platů učitelů 

v případě, že jsou finanční prostředky z normativu nedostatečné – do 22. 3. 2019.  

3. V případě nutnosti dalších informací – požádat odbor školství. 

4. Termín další schůzky – 15. 4. 2019 od 13.30 hodin, místnost bude upřesněna. 

 

Zapsala: Mgr. I. Vavřínková 

 

 


