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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:  27. 11. 2018 

 

Předmět jednání:  

Ad1) Návrh na sloučení Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414 (dále jen G, 

Čelákovice) s Gymnáziem J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 

668 (dále jen G, Brandýs) 

 

Ad2) Návrh na sloučení Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem 

státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 (dále jen SPŠ, Kolín) a Střední odborné 

školy, Český Brod – Liblice, Školní 145 (dále jen SOŠ, Č. Brod) 

Předpokládaný termín: 1. 9. 2019. 

 

Průběh jednání: 

1. Jednání zahájil radní pro oblast školství prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. – přivítal 

přítomné a uvedl důvody, které vedly k vytvoření poradního orgánu; informoval členy 

o jednání Komise Rady Asociace krajů pro školství a sport, uvedl, že v ostatních 

krajích již byla optimalizace středního školství realizována v minulých letech, 

poděkoval členům za účast v poradním orgánu; 

2. Předseda poradního orgánu PaedDr. Milan Němec, MBA, seznámil přítomné 

s materiálem, který byl předložen Radě kraje jako informace o zřízení poradního 

orgánu a následně se členové poradního orgánu představili; 

3. Mgr. et Mgr. Martin Müller, vedoucí odboru školství, omluvil chybějící členy a uvedl 

důvody návrhu na sloučení G, Čelákovice a G, Brandýs tak, jak byly uvedeny 

v předloženém materiálu (viz příloha k zápisu). Tento materiál členové poradního 

orgánu obdrželi předem; 

4. Proběhla diskuze k předloženému návrhu; 

5. Ing. Z. Coufal a p. Petr Halada uvedli, že se domnívali, že předmětem jednání 

poradního orgánu bude koncepční řešení školství v kraji, stanovení podmínek a 

kritérií, podle kterých by byly navrženy školy k optimalizaci; 

6. Následně proběhlo hlasování o předloženém návrhu. 

HLASOVÁNÍ:  PRO:  14  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1  

SCHVÁLENO 

7. Mgr. et Mgr. Martin Müller, vedoucí odboru školství, předložil další návrh – sloučení 

SPŠ, Kolín a SOŠ, Liblice a uvedl důvody tak, jak byly uvedeny v předloženém 

materiálu (viz příloha k zápisu); Tento materiál členové poradního orgánu rovněž 

obdrželi předem; 

8. Hlasováním o předložené návrhu byl tento návrh schválen. 

HLASOVÁNÍ:  PRO:  14  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1  

SCHVÁLENO 

 

Zapsala: Mgr. I. Vavřínková 


