PLZEŇSKÝ KRAJ
Zápis z Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Plzeňského kraje

Číslo zasedání 15.
Datum konání

13. 12. 2018

Místo konání

Střední odborné učiliště stavební, Borská 55, 301 00 Plzeň,
společenská místnost učiliště

Zpracovatel
zápisu

Helena Horníková

Prezence
(bez titulů)

Přítomni

Jaroslav Šobr, Ignác Denkócy, Pavel Hofrajter, Šárka Chvalová, Igor
Ježek, Vladimír Kroc, Daniel Petříček, Radka Trylčová, Naďa
Chládková

Nepřítomni
Omluveni
Hosté

Martin Baxa, Ilona Jehličková, Pavel Princ, Rudolf Salvetr, Adéla
Šrámková, Eva Trůková, Jiří Valenta, Ladislav Čepička
Ivana Bartošová, Petr Dušek, Jaroslava Havlíčková, Helena
Horníková, Miloslav Šteffek, Alexandra Weberová,

Na vědomí

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Formální náležitosti zasedání výboru
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru
Zhodnocení roku 2018
Projednání návrhů na změny v rejstříku škol a školských zařízení
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve
školním roce 2017/2018
Projednání návrhu na zavedení minimální bodové hranice pro přijetí na střední
školy, tzv. Cut–off score
Různé
Prohlídka nových dílen SOU stavebního
Diskuze
Závěr

1

Zápis z jednání
Číslo

1

Typ

Text

I

Zasedání výboru zahájil Jaroslav Šobr, předseda výboru. Konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno a všichni členové výboru obdrželi pozvánku
s návrhem programu zasedání. Zároveň omluvil z jednání Martina Baxu, Ilonu
Jehličkovou, Pavla Prince, Rudolfa Salvetra, Adélu Šrámkovou, Evu Trůkovou,
Jiřího Valentu, Ladislava Čepičku a přivítal přítomné hosty. Jelikož se jednání
konalo na Středním odborném učilišti stavebním, Plzeň, Borská 55, hostem
tohoto jednání byl také ředitel školy Miloslav Šteffek.
Předseda výboru konstatoval, že zasedání výboru je usnášeníschopné.
Počet přítomných členů: 9
Ověřovatelem zápisu a usnesení byl zvolen Igor Ježek.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

2

O, P

3

O

4

I

Předseda výboru představil návrh programu jednání dle pozvánky, a navrhl
doplnění bodů:
6. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v PK ve školním roce
2017/2018
Pro:
9
7. Projednání návrhu na zavedení minimální bodové
Proti:
0
hranice pro přijetí na střední školy, tzv. Cut – off score.
Zdržel se:
0
Takto upravený program byl jednomyslně schválen.
Předseda uvedl, že výbor nevede žádné nesplněné úkoly.
Předseda výboru zhodnotil činnost výboru v roce 2018. Konstatoval, že výbor
plnil schválený plán činnosti. Dále poděkoval všem členům za spolupráci a
jejich účast na jednáních v letošním roce. Poděkoval také za spolupráci
náměstkyni hejtmana Ivaně Bartošové, zaměstnancům odboru školství,
mládeže a sportu a také Nadačnímu fondu pro technické vzdělávání.
Výbor projednal změny v rejstříku škol a školských zařízení u následujících škol
a školských zařízení:
1. SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám. 2

Pro:
Proti:
Zdržel se:

9
0
0

Pro:
Proti:
Zdržel se:

9
0
0

Pro:
Proti:
Zdržel se:

9
0
0

 navýšení kapacity oboru 36-46-M/01 Geodezie a
katastr nemovitostí ze 75 na 136 žáků
 snížení kapacity oboru 36-47-M/01 Stavebnictví z 590 na 529 žáků

5

P

9
0
0

2. Dětský domov, Tachov
 zápis místa výkonu činnosti Kostelní 67, Tachov
3. ZŠ speciální a PrŠ Diakonie ČCE Merklín
 úprava kapacit oborů:
 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá z 12 na 24 žáků
 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá z 12 na 24 žáků
K tomuto bodu přijal výbor usnesení č. 26/18

2

Výbor projednal a schválil předloženou Výroční zprávu o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2017/2018.
Pro:

6

P

9

Jaroslava Havlíčková seznámila členy výboru se
Proti:
0
základními údaji v předložené výroční zprávě. Zdůraznila Zdržel se:
0
kapacity mateřských, základní a středních škol a
předpokládaný demografických vývoj. Dle odhadů by nárůst počtu žáků na
středních školách měl nastat až v roce 2021. Dále uvedla, že mezi 8 a 9. třídou
základní školy ubylo v Plzeňském kraji ve vzdělávacím procesu 280 žáků – tito
žáci z nezjištěných příčin přestali navštěvovat jakoukoliv školu.
K tomuto bodu přijal výbor usnesení č. 27/18

7

I,P

8

R

9

I

10

D

11

J

Jaroslava Havlíčková představila členům výboru návrh na zavedení minimální
bodové hranice pro přijetí na střední školy s maturitní zkouškou, tzv. Cut-off
score. Seznámila členy výboru se stanoviskem Asociace krajů ČR s tím, že
vyjádření kraje by mělo být asociaci zasláno do 11. února 2019. K tomuto
problému se výbor vrátí na příštím zasedání 17. ledna 2019.
Miloslav Šteffek – ředitel SOU stavebního, Plzeň, Borská 55 seznámil členy
výboru s historií a současností školy. Stručně představil obory vyučované na
škole. Zmínil, že dlouhodobě je problém s naplňováním oborů Tesař a
Pokrývač (byla vyvinuta snaha o sjednocení těchto dvou oborů v jeden). Ředitel
dále uvedl, že škola má spoustu odloučených pracovišť. Výuka odborného
výcviku probíhá mimo areál na Borské 55 v dalších čtyřech objektech, a to na
Jateční třídě, v Borské ulici č. E421, v Harantově ulici č. 3 a v Křimické ulici
č. 94. S tím byla spojena výstavba nových dílen pro odborný výcvik přímo
v areálu školy. Po kompletním dovybavení nových dílen bude odborný výcvik
probíhat už pouze na dvou pracovištích:
 nová hala - obory Truhlář, Instalatér, Malíř
 dílny Jateční - obory Klempíř, Tesař, Pokrývač (tzv. „střechařská“
řemesla se soustředí na jednom pracovišti)
Spolufinancování projektu proběhlo z Integrovaného regionálního operačního
programu.
Členové výboru si za doprovodu ředitele školy prohlédli nové dílny odborného
výcviku v areálu školy. Během samotné prohlídky proběhla diskuse nad
způsobem odborného výcviku na školách obecně, byla zdůrazněna nutnost
spolupráce s případnými zaměstnavateli.
Diskuse
Předseda poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání výboru.
Připomněl, že další zasedání výboru se bude konat 17. ledna 2019.

O-organizační, P-k projednání, I-informativní, D-diskusní, R-různé, J-jiné

Přílohy
Číslo Název přílohy
1
Prezenční listina
2
Změny v rejstříku škol a školských zařízení
Jaroslav Šobr

Igor Ježek

Helena Horníková

předseda výboru

ověřovatel

zpracovatel zápisu

V Plzni dne 14. 1. 2019

3

Usnesení z 15. zasedání
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Plzeňského kraje, konaného dne 13. prosince 2018
Číslo

Typ

26/18

S

Výbor schvaluje změny v rejstříku škol a školských zařízení dle přílohy č. 2,
která je nedílnou součástí zápisu z jednání

27/18

S

Výbor schvaluje Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v
Plzeňském kraji ve školním roce 2017/2018

Text

B-bere na vědomí, U-ukládá, J-jmenuje, S-schvaluje/souhlasí, D-doporučuje, N-nesouhlasí

Jaroslav Šobr

Igor Ježek

Helena Horníková

předseda výboru

ověřovatel

zpracovatel zápisu

4

Příloha č. 1

5

Příloha č. 2
Změny v rejstříku škol a školských zařízení
1. SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám. 2

účinnost

1/ navýšení kapacity oboru 36-46-M/01 Geodezie a katastr nemovitostí ze 75 na 136 žáků

01.01.2019

2/ snížení kapacity oboru 36-47-M/01 Stavebnictví z 590 na 529 žáků

01.01.2019

2. Dětský domov, Tachov
1/ zápis místa výkonu činnosti Kostelní 67, Tachov
3. ZŠ speciální a PrŠ Diakonie ČCE Merklín 1/ úprava kapacit oborů 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá z 12 na 24 žáků
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá z 12 na 24 žáků

6

dle schválení
01.01.2019
01.01.2019

stanovisko VVVZ
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

7

