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 Tisk číslo: 0222(2020) 

  

 

Zpráva o činnosti poradního orgánu radního pro oblast školství a návrh 
řešení 
 
 
Předkládací zpráva: 
V návaznosti na ukončení činnosti poradního orgánu radního pro oblast školství (dále jen 
poradní orgán) a v souladu s Usnesením č. 068-17/2020/RK ze dne 27. 4. 2020 radní pro 
oblast školství předkládá Zastupitelstvu Středočeského kraje zprávu o jeho činnosti a návrh 
řešení uvedený v Příloze č. 2 k tisku. Poslední jednání poradního orgánu se uskutečnilo dne 
21. 10. 2019.  
 
Poradní orgán byl zřízený Usnesením č. 054-36/2018/RK ze dne 19. 11. 2018. Členy 
poradního orgánu jsou zástupci jednotlivých politických stran a hnutí, kteří jsou zejména 
členy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a dalších výborů, odborníci z oblasti 
školství, zástupci sociálních partnerů a odboru školství. Poradní orgán byl ustanovený v 
souvislosti s připravovanými návrhy na optimalizaci sítě škol a za účelem posuzování 
předkládaných návrhů na institucionální a oborovou optimalizaci škol zřizovaných 
Středočeským krajem. 
 
 
Předkladatel: Zpracovatel: 
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc., radní pro 
oblast školství 
 

PhDr. Alois Surynek, Ph.D., vedoucí Odboru 
školství 
 

Projednáno: Doporučení: ANO – NE 
Ing. Roman Šubert, zástupce ředitele pro sekci řízení úřadu a samosprávy 
JUDr. Jiří Holub, ředitel krajského úřadu 
 
Související usnesení: 
068-17/2020/RK ze dne 27. 4. 2020  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo kraje po projednání 



 

 

I .  b e r e  n a  v ě d o m í  
předloženou zprávu o činnosti poradního orgánu radního pro oblast školství a návrh řešení 
uvedený v příloze č. 2 k Tisku č. 0222(2020) 
 
Příloha: 

1. Důvodová zpráva 
2. pr2 Návrh optimalizace sítě středních škol 
3. pr3 Přehled středních škol a oborů vzdělání 



 

 

                      Důvodová zpráva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 K tisku číslo: 0222(2020) 
 
 
Podstata předmětu jednání: 
Radní pro oblast školství předkládá Zastupitelstvu Středočeského kraje zprávu o činnosti 
poradního orgánu a návrh řešení, který je uvedený v Příloze č. 2 k tisku. Poradní orgán byl 
zřízený Usnesením č. 054-36/2018/RK ze dne 19. 11. 2018 s počtem členů 18. 
 
Shrnutí činnosti poradního orgánu:  
 
Datum jednáni Obsah jednání 
27. 11. 2018 - dva návrhy na optimalizační změnu, a to návrh na sloučení: 

1. Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 
s Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, Královická 668 
2. Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 a 
Střední odborné školy, Český Brod – Liblice, Školní 145 s 
předpokládaným termínem 1. 9. 2019. Oba předložené 
návrhy byly členy schváleny.  
Přítomno: 15 členů 

21. 3. 2019 - materiály – „Optimalizace krajské školské soustavy – 
analýza“ a „Informace o krajských školách za rok 
2018/2019“; 
Výstup z jednání: 
- každé politické uskupení na základě poskytnutých dat 
zpracuje návrh kritérií pro optimalizaci škol a seznam škol, 
kterých by se optimalizace týkala; 
- 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. 
Přítomno: 11 členů 

15. 4. 2019 - do stanoveného data zaslal požadovaný návrh kritérií 
pouze zástupce Klubu STAN; 
- v průběhu jednání byl předložen návrh kritérií zástupcem 
Krajské hospodářské komory Střední Čechy (KHK SK); 
Výstup z jednání pro všechna politická uskupení: 
- posoudit proces optimalizace z hlediska třech kritérií u 



 

 

škol, které jsou dofinancovány z rozpočtu Středočeského 
kraje, a to: 
1) ekonomická udržitelnost – váha 7,  
2) oborová optimalizace – váha 6 
3) kvalita výchovně vzdělávacího procesu – váha 5.  
Přítomno: 12 členů 

17. 6. 2019 Výstup z jednání: 
- do stanoveného data návrh kritérií nezaslalo žádné 
politické uskupení, předložený návrh KHK SK bude sloužit 
jako materiál pro zpracování koncepce optimalizace; 
- každé politické uskupení zašle stanovisko k předloženým 
kritériím do 20. 9. 2019. 
Přítomno: 10 členů 

21. 10. 2019 Výstup z jednání: 
- do stanoveného data zaslal stanovisko pouze zástupce 
Klubu KSČM; 
- předsedou poradního orgánu bylo konstatováno, že 
vzhledem k dosavadním výstupům z jednotlivých jednání, 
činnost poradního orgánu navrhuje ukončit; 
- odbor školství zpracuje materiál k optimalizaci sítě 
středních škol zřizovaných Středočeským krajem, a to 
v souladu s navrženými kritérii KHK SK a ten bude 
předložený orgánům kraje.  
Přítomno: 10 členů 

 
 

 
 
 
 


