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Název materiálu:

Koncepce v oblasti školství pro léta 2013 – 2017 ve vztahu k mateřským a základním 
školám zřizovaným statutárním městem Přerovem

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje „Koncepci v oblasti školství pro léta 2013 –
2017 ve vztahu k mateřským a základním školám zřizovaným statutárním městem Přerovem“. Znění 
koncepce je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: průběžně

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:
projednala danou záležitost na 52. schůzi konané dne 20. 11. 2012 a podává návrh
Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství :

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení dle návrhu.

Odbor ekonomiky:

Optimalizace sítě školských zařízení je určitě jednou z možností jak snížit mandatorní 
provozní výdaje (např. energie) a získat tak více zdrojů na opravy a udržování, a to zejména 
s ohledem na skutečnost, že odbor sociálních věcí a školství (dále jen odbor) opakovaně 
poukazuje na neutěšený stav objektů škol a jejich vybavení. Udržování provozu                       
v poloprázdných objektech je z ekonomického hlediska velmi nákladné. Příkladem může být 
ZŠ Předmostí – Hranická, které i přes vynaložení významných nákladů na její zateplení odbor 



každoročně posiluje zdroje na energie. Nezanedbatelné jsou také zvýšené výdaje ZŠ              
B. Němcové, které jsou vždy zohledňovány při sestavení rozpočtu. V nejbližších letech nelze 
očekávat výraznější zlepšení  příjmové strany rozpočtu, které by umožnilo zvyšovat stávající 
objem provozních výdajů.

Od roku 2013 již také statutárnímu městu nepřísluší příspěvek na školství, který byl doposud 
poskytován ze státního rozpočtu, a to v důsledku novely zákona č. 243/2000 Sb.,                      
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým 
státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, kdy 
zvýšené podíly sdílení daní zahrnují nová kritéria, přičemž jedním z nich je i podíl počtu žáků 
základních škol a dětí v mateřských školách. Tento příjem však, na rozdíl od výše uvedeného 
příspěvku, jehož sdělená výše byla pro stát závazná, zcela závisí na skutečném výběru daní. 

Důvodová zpráva:

Strategický dokument „Koncepce v oblasti školství pro léta 2013 – 2017 ve vztahu 
k mateřským a základním školám zřizovaným statutárním městem Přerovem“ stanoví 
základní směry rozvoje v oblasti předškolního, základního a zájmového vzdělávání, které 
zajišťuje statutární město Přerov prostřednictvím jím zřizovaných příspěvkových organizací. 

Tato koncepce navazuje na stávající strategický dokument „Koncepce v oblasti školství        
pro léta 2009 - 2012“ ve vztahu ke školám a školským zařízením zřizovaným městem, 
schválený Zastupitelstvem města Přerova usnesením č. 569/19/7/2008 na 19. zasedání
konaném dne 8. prosince 2008.




