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Zápis č. 11 

z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 23. 01. 2012 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Mgr.Ph.D. Přemysl Dvorský    

Bc. Zora Horáková  

Jan Jüttner   

Mgr. Petr Kouba  

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková Omluveni: 

Milan Možíš  

Mgr. Zdeněk Navrátil  

Jiří Petráš  

Oleg Plšek  

Miloš Šidlo  Hosté: 

Ing. Ivan Velčovský Mgr. Romana Pospíšilová - vedoucí odboru SVŠ 

  

Program:   

1. Kontrola plnění návrhů usnesení podaných komisí Radě města Přerova 

2. Informace o zasedáních Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova 

3. Informace z odboru sociálních věcí a školství 

4. Sestavení plánu činnosti na rok 2012 

5. Různé  

6. Závěr 
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Zápis: 

Předsedkyně komise Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková zahájila jednání prohlášením o jeho 
řádném svolání a zjištěním usnášeníschopnosti. Na základě počtu zúčastněných členů bylo 
konstatováno, že komise je usnášeníschopná. Poté dala hlasovat o programu jednání, který byl 
jednomyslně schválen. 
 

1. Kontrola pln ění návrhů usnesení podaných komisí Radě města Přerova 
Komise nepřijala na minulém jednání žádné usnesení. 

 
2. Informace o zasedáních Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova 

Předsedkyně komise Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková podala informaci o projednaných 
materiálech oblasti školství, sportu a volného času Radou města Přerova a Zastupitelstvem města 
Přerova. 

Komise vzala podané informace na vědomí.  

 
3. Informace z odboru sociálních věcí a školství 

Vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romana Pospíšilová seznámila přítomné členy 
komise se zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, který má účinnost od 01. 01. 2012, ve vazbě na novelizované ustanovení § 166            
a přechodná ustanovení výše uvedeného zákona včetně výkladu přechodných ustanovení 
k novele § 166 školského zákona vydaného MŠMT pod č.j. MSMT-900/2012-20 ze dne                 
10. 01. 2012.   

Komise projednala v návaznosti na výše uvedené ustanovení záležitost dosavadních ředitelů škol 
a školských zařízení a doporučuje Radě města Přerova schválit setrvání dotčených ředitelů 
škol a školských zařízení na vedoucím pracovním místě ředitele na období 6 let a na vydání 
potvrzení o této skutečnosti s náležitostmi jmenovacího dekretu.   

Výsledek hlasování: pro/8, proti/2, zdržel se/0, nehlasoval/1 - s c h v á l e n o . 

 
4. Sestavení plánu činnosti komise na rok 2012 

Předsedkyně komise Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková předložila níže uvedené termíny jednání 
komise v prvním pololetí roku 2012: 

20. 02. 2012 v 15.30 hod. - zasedačka Rady města Přerova na nám. TGM 1 

12. 03. 2012 v 14.30 hod. - zasedačka Rady města Přerova na nám. TGM 1 

30. 04. 2012 v 15.30 hod. - zasedačka kanceláře primátora na nám. TGM 2 

28. 05. 2012 v 15.30 hod. - zasedačka kanceláře primátora na nám. TGM 2 

25. 06. 2012 v 15.30 hod. - zasedačka kanceláře primátora na nám. TGM 2. 

Dále byl projednán návrh témat jednotlivých jednání komise na uvedené období.       

Komise vzala předložené termíny i témata jednotlivých jednání na vědomí.  
 

5. Různé   

 - 
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6. Závěr 

Další jednání komise se uskuteční 20. února 2012 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Rady města 
Přerova, TGM 1. 

V Přerově dne 30. 01. 2012 

………………………………. 
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 

předsedkyně komise 
 
 

Přílohy: 

• Usnesení 

• Prezenční listina 
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Usnesení 11. jednání 

Komise pro výchovu, vzdělávání a sport  

Rady města Přerova 

ze dne 23. 01. 2012 

KOMISE PRO VÝCHOVU, VZD ĚLÁVÁNÍ A SPORT 

UKVYCH/11/3/2012 Novela školského zákona 

d o p o r u č u j e  

Radě města Přerova schválit setrvání dotčených ředitelů škol a školských zařízení                          na 
vedoucím pracovním místě ředitele na období 6 let a na vydání potvrzení o této skutečnosti 
s náležitostmi jmenovacího dekretu.   

Výsledek hlasování: pro/8, proti/2, zdržel se/0, nehlasoval/1 - s c h v á l en o .  

V Přerově dne: 30. 01. 2012 

………………………………. 
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 

předsedkyně komise 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


