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Předloha pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2012

Předkladatel: Mgr. Dušan Hluzín, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Bc. Libuše Drtilová, vedoucí oddělení školství a mládeže

Mgr. Petr Hrbek, referent oddělení školství a mládeže

Mgr. Petr Vojáček, ředitel Základní školy Přerov, U tenisu 4

Oldřiška Sedláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Název materiálu:

Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí návrh koncepce Mgr. Petra Vojáčka, ředitele příspěvkové organizace Základní 
škola Přerov, U tenisu 4, s názvem „Škola zaměřená na sportovní všestrannost a rozvoj 
pohybových dovedností žáků“. Znění návrhu koncepce je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

2. schvaluje harmonogram opatření směřujících k zaměření Základní školy Přerov, U tenisu 4       
na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků a záměr financovat z rozpočtu 
statutárního města Přerova náklady učitele tělesné výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy 
trenéra příslušné specializace) v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě pro období 2/2013 –
8/2018 a správce a uklízeče haly v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě pro období 9/2013 –
8/2018.

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31. 08. 2013

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 zaměření Základní školy Přerov, U tenisu 4 na sportovní všestrannost a rozvoj 
pohybových dovedností žáků.

Základní škola Přerov, U tenisu 4:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor ekonomiky:

nedoporučuje Zastupitelstva města Přerova schválit výše uvedené usnesení. Odbor ekonomiky 
podporuje kroky vedoucí k možnosti zakotvení sportovního zaměření školy, ovšem               
za  podmínky, že v této souvislosti nevzniknou jakékoliv nároky na rozpočet statutárního 
města Přerova. 

Požadavky na rozpočet města neustále vzrůstají, přičemž zdroje vykazují klesající tendenci      
a v nejbližších letech nelze očekávat výrazné zlepšení. Prostředky na financování výše 
uvedených pracovních míst bude nutné někde uspořit. Za uvedenou dobu se jedná                   
o cca 3 mil. Kč, které by mohly být využity např. k opravám majetku či investicím.   

Důvodová zpráva:

Základní škola Přerov, U tenisu 4 (dále ZŠ U tenisu) má v areálu školy gymnastickou halu, 
která je škole svěřena k hospodaření a movité vybavení této haly je převedeno do vlastnictví 
školy. Těmito nadstandardními podmínkami pro rozvoj pohybových aktivit dětí vzniká
možnost trvale zakotvit sportovní zaměření ZŠ U tenisu i do školního vzdělávacího programu, 
který je určujícím dokumentem pro koncepční zajištění směřování výchovně vzdělávacího 
procesu každé školy. ZŠ U tenisu se již v minulosti profilovala jako základní škola kladoucí 
důraz na sportovní všestrannost svých žáků, k čemuž využívá rozšířenou výuku tělesné 
výchovy na druhém stupni základní školy. Takový postup je v souladu s ustanovením § 17 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy lze k rozvoji nadání žáků 
uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů. Třídám                
se sportovním zaměřením nebo žákům a studentům vykonávajícím sportovní přípravu může 
ředitel školy odlišně upravit organizaci vzdělávání.

Z důvodu zajištění kontinuálního propojení výuky tělesné výchovy na prvním i druhém stupni 
ZŠ U tenisu a s důrazem na maximální využití materiálně technického zázemí gymnastické 
haly uložila Rada města Přerova na své 43. schůzi konané dne 27. 06. 2012 Mgr. Petru 
Vojáčkovi dále rozpracovat předloženou vizi zaměření školy na gymnastiku do konkrétních 
kroků, které bude ZŠ U tenisu realizovat v časovém horizontu 5 nejbližších školních roků.

Ředitel ZŠ U tenisu předložil Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova 
návrh své koncepce s názvem „Škola zaměřená na sportovní všestrannost a rozvoj 
pohybových dovedností žáků“ (viz příloha č. 1 důvodové zprávy). 

Zásadní body a předpoklady koncepce pro období školních roků 2013/2014 – 2017/2018:  

- dobré vnitřní podmínky školy (existence nadstandardního sportoviště)

- vytvoření jedné „třídy pro rozvoj pohybových dovedností žáků“ v 1. ročníku od školního 
roku 2013/2014 (realizovat nábor mezi budoucími žáky 1. ročníků)

- personální oblast:

 zřízení pracovního místa - učitele (nebo pedagoga volného času nebo trenéra)           



jako zaměstnance školy (na náklady zřizovatele)

 zřízení pracovního místa – správce gymnastické haly jako zaměstnance školy            
(na náklady zřizovatele)

 zřízení pracovního místa uklízeče haly jako zaměstnance školy (na náklady 
zřizovatele)

- osobnost nového ředitele ZŠ U tenisu (konkursní řízení 2013)

- spolupráce s odborníky (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Klub 
sportovní gymnastiky Přerov, trenéři gymnastiky)

- další investice zřizovatele do sportovního zázemí školy.

Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova předkládá orgánům města             
ke schválení následující harmonogram realizace opatření vedoucích k možnému zaměření 
ZŠ U tenisu na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků:

1. zveřejnění a medializace záměru zaměření ZŠ U tenisu na sportovní všestrannost       
a rozvoj pohybových dovedností žáků a záměru zřízení třídy 1. ročníku základního 
vzdělávání se zaměřením na rozvoj pohybových dovedností žáků

      Termín: 12/2012 – 2/2013

Zajistí: Odbor sociálních věcí a školství MMPr a ředitelství ZŠ U tenisu

Toto opatření bude spočívat zejména ve zveřejnění uvedeného záměru na webových 
stránkách statutárního města Přerova a webových stránkách jmenované školy, v Televizi
Přerov s.r.o. a v regionálním tisku. ZŠ U tenisu provede nábor budoucích prvňáčků 
v součinnosti se všemi mateřskými školami zřizovanými statutárním městem Přerovem.  

2. vyhodnocení zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ U tenisu

Termín: 2, 3/2013

Zajistí: Odbor sociálních věcí a školství MMPr a ředitelství ZŠ U tenisu

Po zápise dětí do 1. ročníku ZŠ U tenisu se vyhodnotí skutečný počet zájemců o zapsání 
do třídy pro rozvoj pohybových dovedností žáků. V závislosti na tomto počtu se budou 
či nebudou realizovat následující kroky k předmětnému zaměření školy. V případě 
malého zájmu bude nutné přehodnotit celou koncepci. V případě dostatečného zájmu 
bude následovat opatření pod bodem 3 a následující.

Dostatečným zájmem se pro tyto účely rozumí naplněnost jedné třídy 1. ročníku             
(tj. cca 20 žáků).

3. úprava školního vzdělávacího programu ZŠ U tenisu v souvislosti se zaměřením 
školy na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků

Termín: 2 - 8/2013

Zajistí: ředitelství ZŠ U tenisu

4. zajištění finančního krytí pracovních pozic potřebných k zaměření ZŠ U tenisu                     
na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků z rozpočtu 
statutárního města Přerova pro školní rok 2013/2014

Termín: 2 – 4/2013

Zajistí: Odbor sociálních věcí a školství MMPr a ředitelství ZŠ U tenisu



Toto opatření představuje schválení finančního krytí pracovního místa učitele, správce 
haly a uklízeče haly jako zaměstnanců školy, a to z  rozpočtu statutárního města Přerova        
pro školní rok 2013/2014 - viz návrh usnesení.

Pozn. Pro další roky bude finanční krytí uvedených pracovních míst zahrnuto přímo        
do rozpočtu statutárního města Přerova, kapitoly školství, pro příslušný kalendářní rok.

5. zajištění obsazení pracovních míst potřebných k zaměření ZŠ U tenisu                       
na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků

Termín: nejpozději k 1.  9. 2013

Zajistí: ředitelství ZŠ U tenisu

6. zajištění obsazení vedoucího pracovního místa ředitele ZŠ U tenisu 

Termín: k 1. 7. 2013

Zajistí: Odbor sociálních věcí a školství MMPr 

Nový ředitel bude povinen pokračovat v koncepci zaměření ZŠ U tenisu na sportovní 
všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků.

7. zahájení činnosti třídy pro rozvoj pohybových dovedností žáků

Termín: 1. 9. 2013

Zajistí: ředitelství ZŠ U tenisu

8. zajištění pokračování zaměření ZŠ U tenisu na sportovní všestrannost a rozvoj
pohybových dovedností žáků

Termín: průběžně 

Zajistí: ředitelství ZŠ U tenisu

Předpokládá se, že třídy pro rozvoj pohybových dovedností žáků budou postupně            
dle zájmu zřízeny, vždy jedna třída v ročníku 1. stupně základního vzdělávání a v průběhu 
1. stupně vzdělávání se postupně vyprofiluje zaměření jednotlivých žáků na konkrétní 
sporty (např. gymnastika, volejbal, hokej).

9. vyhodnocování úspěšnosti, efektivnosti a rizik zaměření ZŠ U tenisu na sportovní 
všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků

Termín: průběžně 

Zajistí: ředitelství ZŠ U tenisu a Odbor sociálních věcí a školství MMPr 

Ředitel školy bude odboru předkládat pravidelné monitorovací zprávy o úspěšnosti, 
efektivnosti a rizicích zaměření ZŠ U tenisu na sportovní všestrannost a rozvoj 
pohybových dovedností žáků.

Při schválení navrženého usnesení budou pracovní pozice potřebné k zaměření            
ZŠ U tenisu na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků 
financovány následovně:

- náklady učitele tělesné výchovy s  osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné 
specializace jako zaměstnance ZŠ U tenisu budou hrazeny z finančních prostředků 
přidělených škole od zřizovatele, tj. z rozpočtu statutárního města Přerova. Za kalendářní 
rok tyto platové náklady při plném pracovním úvazku činí cca 440 000,- Kč včetně 
zákonných odvodů.



Pozn. Odbor podotýká, že se jedná o nadstandardní přístup zřizovatele k řešení dané 
problematiky ve srovnání s ostatními základními školami zřizovanými statutárním městem 
Přerovem.

Záměrem ředitele ZŠ U tenisu je přijmout tohoto pracovníka od 2/2013.

- platové náklady správce haly a uklízeče haly jako zaměstnance ZŠ U tenisu činí              
za kalendářní rok při pracovním úvazku správce haly 0,44 a uklízeče 0,125                
max. 145 000,- Kč včetně zákonných odvodů a budou hrazeny z finančních prostředků 
přidělených škole od zřizovatele, tj. z rozpočtu statutárního města Přerova.

Pozn. Odbor podotýká, že provozování haly bude předmětem hlavní činnosti školy.




