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PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ  DUBEN 2016
Legenda:

Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší povolený počet žáků tzv. kapacitu školy. 

DZ KV - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina.

Označení ve sloupci zřizovatel - písmeno: A: OŠMS doporučuje, písmeno N: OŠMS nedoporučuje.

Barevné označení ve sloupci kód - modrá: OŠMS doporučuje, červená OŠMS nedoporučuje.

Návrh změn od 1. 9. 2016 (pokud není uvedeno jinak)

Kód Název školy Zřizovatel Kód Navrhovaná změna
1 Základní škola a Praktická škola, kraj změna kapacit škol

U Trojice 2104, Havlíčkův Brod A A Střední škola z 23 na 31
A B Základní škola z 88 na 80

změna nejvyššího povoleného počtu žáků oborů
A C 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (střední vzdělání, denní) z 17 na 24
A D 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá (střední vzdělání, denní) z 6 na 7

Vyjádření OŠMS
OŠMS nemá námitek ke změnám 1A, 1C, 1D a s tím související změnou 1B. Jedná se o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech
Praktická škola dvouletá z 17 na 24 žáků a Praktická škola jednoletá z 6 na 7 žáků. V předběžném průzkumu škola zaznamenala nárůst zájmu žáků o
oba obory. V současné době je v základní škole zapsáno 72 žáků a ve střední škole zapsáno 21 žáků (kapacita střední školy je 23 žáků). V žádosti je
uveden předběžný zájem žáků na školní rok 2016/2017. Zájem o Praktickou školu jednoletou má 7 žáků s těžkou mentální retardací a o Praktickou
školu dvouletou 18 žáků se středně těžkou mentální retardací a lehkou mentální retardací, která je většinou kombinovaná s dalším zdravotním
postižením. S rodiči 1 žáka se jedná. Zařazení do jednotlivých oborů odpovídá postižení žáků. Vzdělávací proces v praktické škole je zaměřen na
získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Absolventi
praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby, případně k pokračování v dalším vzdělávání. V
souvislosti se zvýšením kapacity oboru se snižuje celková kapacita základní školy o 8 žáků a zároveň se zvyšuje kapacita střední školy o 8 žáků.
Celková kapacita budovy zůstává stejná.

Ekonomický dopad
Navrhované změny nebudou mít dle vyjádření ředitelky školy dopad do rozpočtu kraje (nebudou vyžadovat investiční či neinvestiční prostředky na
úpravu prostor, investiční či neinvestiční prostředky na vybavení a nebudou vyžadovat zvýšení prostředků na provoz).

2 Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá výmaz střední školy
soukromá střední odborná škola s.r.o. A A Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední škola s.r.o. - s kapacitou 420 žáků
Žďár nad Sázavou výmaz oborů

A B 65-42-M/02 Cestovní ruch (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní) s nejvyšším povoleným počtem žáků 88
A C 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní) s nejvyšším povoleným počtem žáků 88

Vyjádření OŠMS
OŠMS nemá námitek ke změně 2A, 2B, 2C. Jedná se o výmaz soukromé střední školy, která již nemá žáky. Poslední třída žáků studijních oborů byla
přesunuta, dle zájmů jednotlivých žáků, do jiných středních škol v rámci Kraje Vysočina.

Ekonomický dopad
Organizace není zřízena krajem.

Kromě toho má stanoveno nejvyšší povolený počet žáků (kapacitu) i každý obor. Počet žáků nemůže tyto kapacity překročit. 
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3 Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá změna nejvyššího povoleného počtu žáků oborů
soukromá střední odborná škola s.r.o. A A 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní) z 100 na 120 
Jihlava A B 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (střední vzdělání s maturitní zkouškou, dálková) z 100 na 120 

A C 65-42-M/02 Cestovní ruch (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní) z 120 na 108 
A D 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní) z 116 na 108 

výmaz oborů
A E 64-43-M/007  Ekonomika a cestovní ruch (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní) 
A F 68-41-M/006 Právní administrativa (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní)
A G 63-41-L/511 Podnikání malých firem (střední vzdělání s maturitní zkouškou, dálkové)

Vyjádření OŠMS
OŠMS nemá námitek ke změně 3A a s tím souvisejícími změnami 3A, B, C, D. Jedná se o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru
Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma vzdělávání). Vzhledem k vyššímu zájmu žáků o jmenovaný obor chce škola hospodárněji
zabezpečit výuku v plně obsazených třídách. Dle vyjádření ředitele školy nedojde změnou k navýšení počtu tříd 1. ročníků denního studia čtyřletých
studijních oborů a změna je v souladu s opatřením A.3 Dlouhodobého záměru vzdělávání Kraje Vysočina 2016. Kompenzací za zvýšený počet žáků v
oboru je výmaz celé střední školy stejného zřizovatele. Celková kapacita střední školy zůstává stejná.

OŠMS nemá námitek ke změnám 3E, 3F, 3G. Jedná se o výmaz dobíhajících oborů.

Ekonomický dopad
Organizace není zřízena krajem.

4 Střední škola stavební Třebíč kraj změna nejvyššího povoleného počtu žáků oborů
A A 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní) z 15 na 23
A B 36-44-L/51 Stavební provoz (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní) z 25 na 17

OŠMS doporučuje změnu 4A a s tím související změnu 4B. Jedná se o úpravy kapacit jednotlivých oborů na základě skutečného zájmu žáků. Změnou
nedojde k navýšení počtu žáků v nástavbových oborech denní forma vzdělávání. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru Provozní
elektrotechnika je kompenzováno snížením počtu žáků v oboru Stavební provoz. Změna je v souladu s opatřením A.4 Dlouhodobého záměru
vzdělávání Kraje Vysočina 2016. Úkol A. 4: Zachovat variabilitu vzdělávacích cest pro žáky; umožnit žákům, kteří mají zájem, cestu k dosahování co
nejvyššího a relevantního vzdělání a zvýšit jejich motivaci k celoživotnímu vzdělávání. "Opatření: 1. Nezvyšovat počet žáků ani nejvyšší povolený
počet žáků ve školském rejstříku v denním studiu nástavbových oborů a nezvyšovat počet žáků ani nejvyšší povolený počet žáků ve školském rejstříku
v denním studiu nástavbového oboru Podnikání. V oborech nástavbového studia, kde dlouhodobá nezaměstnanost absolventů denní formy vzdělávání
v krajích přesahuje 15 %, nezvyšovat oborové kapacity oproti kapacitám uvedeným v rejstříku škol a školských zařízení v roce 2014. Přehled skupin
oborů vzdělávání, v nichž je dosahováno dlouhodobé nezaměstnanosti – jako průměr nezaměstnanosti absolventů středních škola za období
posledních pěti let - může být upraven na základě údajů Úřadu práce. V takové případě bude přehled zveřejněn krajským úřadem do 31. 7. způsobem
umožňujícím dálkový přístup a aplikován pro řízení v následujícím školním roce. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků z důvodů změny v
poskytování nástavbového studia doporučit u maturitního oboru pouze v případě, že se jedná o obor, ve kterém v okamžiku změny střední škola již
poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v daném oboru vzdělání, a to v rozsahu vypočítaném dle skutečného počtu žáků v prvních dvou
ročnících studia nahrazovaného nástavbového oboru." Celková kapacita střední školy zůstává stejná.

Ekonomický dopad
Navrhované změny nebudou mít dle vyjádření ředitele školy dopad do rozpočtu kraje (nebudou vyžadovat investiční či neinvestiční prostředky na
úpravu prostor, investiční či neinvestiční prostředky na vybavení a nebudou vyžadovat zvýšení prostředků na provoz).

5 Středisko praktického vyučování soukromá zápis nového střediska praktického vyučování
Better2Buy s.r.o. A A Středisko praktického vyučování Better2Buy, (adresa: Kollárova 1a, 586 01 Jihlava) s kapacitou 4
Zřizovatel: Better2Buy zápis oboru

A B 65-51-H/01 Kuchař - číšník (střední vzdělání s výučním listem, denní) s nejvyšším povoleným počtem žáků 4
Vyjádření OŠMS
OŠMS nemá námitek ke změně 5A, 5B. Jedná se o zápis nového střediska praktického vyučování.
Ekonomický dopad
Organizace není zřízena krajem.
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