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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 17. 01. 2013

Předloha pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 04. 02. 2013

Předkladatel: Mgr. Dušan Hluzín, náměstek primátora

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

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

Oldřiška Sedláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Bc. Libuše Drtilová, vedoucí oddělení školství a mládeže

Název materiálu:

Základní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů učitele tělesné výchovy (s osvědčením 
nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) pro období 2/2013 – 8/2018; správce haly 
pro období od 8/2013 – 8/2018 a uklízeče haly pro období 9/2013 – 8/2018 příspěvkové 
organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358,  se sídlem Přerov, 
Přerov I  –  Město, U tenisu 4, dle důvodové zprávy, a to z  rozpočtu statutárního města 
Přerova a  za předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního města 
Přerova pro příslušný kalendářní rok.

Odpovídá: Rada města Přerova

                     Termín: 31. 08. 2018

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 8 433,7 - 453,0 7 980,7

3113 610  Základní školy 26 281,9 + 453,0 26 734,9



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

 610  Školská zařízení 41 781,9 + 453,0 42 234,9
         

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:
projedná danou záležitost na 55. schůzi konané dne 29. 01. 2013. Usnesení Rady města 
Přerova v dané věci bude sděleno na zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odbor sociálních věcí a školství a Základní škola Přerov, U tenisu 4:

doporučují Radě města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor ekonomiky:

V předloze zabývající se záměrem k výše uvedené záležitosti odbor ekonomiky doporučil 
realizaci kroků vedoucích k možnosti zakotvení sportovního zaměření školy za  podmínky, že 
v této souvislosti nevzniknou jakékoliv nároky na rozpočet statutárního města Přerova. 
Důvodem tohoto stanoviska byla skutečnost, že rozpočet se již několik let potýká 
s nedostatkem zdrojů a v případě, že orgány města doporučí náklady předmětných pracovníků 
financovat z rozpočtu města, bude nutné tyto prostředky nalézt, čímž dojde např. ke snížení 
zdrojů na opravy. V současné době nejsou známa definitivní data hospodaření města za rok 
2012, proto jedinou možností, jak tyto náklady zafinancovat, je snížení zdrojů rezervy 
vyčleněné na havárie. 

Důvodová zpráva:

Základní škola Přerov, U tenisu 4 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. Provozování gymnastické haly pro žáky školy i veřejnost je předmětem hlavní 
činnosti školy.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 15. zasedání konaném dne 10. prosince 2012 
usnesením č. 662/15/10/2012 vzalo 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“ a současně schválilo 
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.

Cílem opatření směřujících k zaměření Základní školy Přerov, U tenisu 4 (dále jen ZŠ 
U tenisu) na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků je snaha zajistit 
kontinuální propojení výuky tělesné výchovy na prvním i druhém stupni této školy s důrazem 
na maximální využití materiálně technického zázemí gymnastické haly. Jednotlivá opatření 
schváleného harmonogramu těchto opatření (viz příloha č. 1 důvodové zprávy) jsou postupně 
plněna a v současné chvíli je nutné zajistit finanční krytí jednotlivých pracovních pozic
potřebných k realizaci předmětného záměru.             

Požadované finanční krytí pracovní pozice učitele tělesné výchovy (s osvědčením 
nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) pro období od 2/2013 do 8/2018

Zastupitelstvo města Přerova na svém 15. zasedání konaném dne 10. prosince 2012 
usnesením č. 662/15/10/2012 bod 2 schválilo záměr financovat z rozpočtu statutárního města 
Přerova náklady učitele tělesné výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné 
specializace) v období 2/2013 – 8/2018. 

Předpoklad platových nákladů výše uvedené pracovní pozice učitele tělesné výchovy              
(s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) jako zaměstnance ZŠ 
U tenisu,  vč. zákonných odvodů, činí pro období od 2/2013 do 8/2018 částku 
cca 2 456 667,- Kč (tj. cca 440 000,-Kč / kalendářní rok). Výpočet uvedených částek 
vychází ze současně platných platových podmínek. Potřebný objem finančních prostředků 
na daný účel bude nárokován při přípravě rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný 
kalendářní rok.
Pro rok 2013 je potřebný objem finančních prostředků nárokován ve výši 404 000,- Kč.
Pokud nebude plně vyčerpán, bude rozdíl vrácen do 31. 12. 2013 do rozpočtu statutárního 
města Přerova. 

Náplň práce učitele tělesné výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné 
specializace) dle katalogu prací spočívá v komplexní vzdělávací a výchovné činnosti 
ve všeobecně - vzdělávacích předmětech – se zaměřením na předmět tělesná výchova, spojené 
s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník 
vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojené 
s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů. Dále v zajišťování 
odborné trenérsko – metodické a sportovní přípravy v daném sportovním odvětví a v odborné 
specializované činnosti při zabezpečení trenérsko - metodického procesu především v oblasti 
regenerační, materiálně - nutriční a technické.

Požadované finanční krytí pracovních pozic správce haly pro období od 08/2013 
do 8/2018 a uklízeče haly pro období od 9/2013 do 8/2018

Zastupitelstvo města Přerova na svém 15. zasedání konaném dne 10. prosince 2012 
usnesením č. 662/15/10/2012 bod 2 schválilo záměr financovat z rozpočtu statutárního města 
Přerova náklady správce a uklízeče haly v období 9/2013 – 8/2018. 

Oproti schválenému záměru se u správce haly navrhuje uzavření pracovního poměru již 
od 15. 08. 2013 z důvodu převzetí povinností plynoucích z této pracovní pozice a seznámení 
se s těmito úkoly před zahájením samotného provozu haly (tj. před 01. 09. 2013) pro daný 
účel zaměření základní školy.  



Předpoklad platových nákladů výše uvedených pracovních pozic správce haly 
pro období od 8/2013 až 8/2018 a uklízeče haly  pro období od 9/2013 až 8/2018, 
jako zaměstnanců ZŠ U tenisu, vč. zákonných odvodů, činí částku cca  534 417,- Kč 
(tj. cca 106 000,-Kč / kalendářní rok). Výpočet výše uvedených částek vychází ze současně 
platných platových podmínek. Potřebný objem finančních prostředků na daný účel bude 
nárokován při přípravě rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný kalendářní rok.  
Pro rok 2013 je potřebný objem finančních prostředků nárokován ve výši 49 000,- Kč.
Pokud nebude plně vyčerpán, bude rozdíl vrácen do 31. 12. 2013 do rozpočtu statutárního 
města Přerova. 

Náplň práce správce haly dle katalogu prací spočívá v běžných domovnických pracích, 
v obsluze vytápění a v jednodušší údržbě celých objektů a jejich zařízení. V otevírání 
a zavírání objektů, obsluze hlavních energetických uzávěrů, výměně žárovek a pojistek, 
dozorech nad správným používáním společných zařízení objektů. 

Náplň práce uklízeče haly dle katalogu prací spočívá v mechanickém mytí, drátkování 
a leštění podlah, čištění osvětlovacích těles, v mechanickém klepání koberců, čištění, úklidu 
a dezinfekci klozetů. V čištění oken (i zdvihových) včetně jednoduchých ventilací, zrcadel, 
přepážek nebo stěn s olejovým nátěrem, dlaždicemi apod.

Nadstandardní pedagogické služby ZŠ U tenisu financované z rozpočtu statutárního 
města Přerova po období od 05. 02. 2013 do 31. 08. 2018

Pravidla pro financování nákladů učitele tělesné výchovy (s osvědčením nejméně 
II. třídy trenéra příslušné specializace) z  rozpočtu statutárního města Přerova 
pro období od 05. 02. 2013 (tzn. nejdříve následující den po schválení finančního krytí 
Zastupitelstvem města Přerova) do 31. 08. 2018:

Činnost učitele tělesné výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné 
specializace) zajistí škola zřízením pracovního místa na plný úvazek,
a to nejdříve následující den po schválení finančního krytí Zastupitelstvem města Přerova 
(tj. od 05. 02. 2013).

Pracovní smlouva s dotčenou osobou se uzavře:

- nejprve na dobu určitou, včetně sjednání 3 měsíční zkušební doby, max. do 30. 06. 2014,
v souladu s platným ustanovením zákoníku práce,

- poté na dobu určitou, max. do 31. 8. 2018, v souladu s platným ustanovením zákoníku 
práce a vždy po předchozí dohodě s odborem sociálních věcí a školství.

Úprava sjednání délky pracovního poměru na pracovním místě učitele tělesné výchovy  
(s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) bude ředitelem školy vždy 
vyhodnocena dle výsledků zápisů dětí do 1. ročníku ZŠ U tenisu,  skutečného vývoje 
a zájmu žáků v oblasti zaměření ZŠ U tenisu na sportovní všestrannost a rozvoj 
pohybových dovedností a výsledků a účelnosti práce dotčené pracovní pozice,
a to v souladu s platným ustanovením zákoníku práce a příslušnými právními předpisy.

Platové zařazení pracovníka max. ve 12. platové třídě. 

Platové náklady tohoto pracovníka, tj. platový tarif s  osobním příplatkem (bez příplatku 
za vedení a odměny), zákonné odvody, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z  povolání, příp. náhrady platu, hrazené 
z finančních prostředků statutárního města Přerova budou vždy stanoveny v souladu s platnou 



legislativou. Osobní příplatek nepřesáhne 1 000,- Kč měsíčně při plném pracovním úvazku. 
Jiné složky platu než platový tarif a osobní příplatek (např. příplatek za vedení, odměny) 
nelze hradit z finančních prostředků statutárního města Přerova. 

Nadstandardní nepedagogické služby ZŠ U tenisu financované z rozpočtu statutárního 
města Přerova po období  od 15. 08. 2013 do 31. 08. 2018

Pravidla pro financování nákladů správce haly pro období od 15. 08. 2013 
do 31. 08. 2018 a uklízeče haly pro období od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2018 z rozpočtu 
statutárního města Přerova: 

Činnost správce haly zajistí škola zřízením pracovního místa na 0,30 pracovního úvazku, 
a to nejdříve od 15. 08. 2013 po schválení finančního krytí Zastupitelstvem města Přerova.

Pracovní smlouva s dotčenou osobou se uzavře: 

- nejprve na dobu určitou, včetně sjednání 3 měsíční zkušební doby, max. do 30. 06. 2014,
v souladu s platným ustanovením zákoníku práce,

- poté na dobu určitou, max. do 31. 8. 2018, v souladu s platným ustanovením zákoníku 
práce a vždy po předchozí dohodě s odborem sociálních věcí a školství.

Úprava sjednání délky pracovního poměru na pracovním místě správce haly bude ředitelem 
školy vždy vyhodnocena dle výsledků zápisů dětí do 1. ročníku ZŠ U tenisu,  skutečného 
vývoje a zájmu žáků v oblasti zaměření ZŠ U tenisu na sportovní všestrannost a rozvoj 
pohybových dovedností, skutečného vývoje a zájmu sportovních subjektů a veřejnosti 
o užívání gymnastické haly a výsledků a účelnosti práce dotčené pracovní pozice,
a to v souladu s platným ustanovením zákoníku práce a příslušnými právními předpisy.

Platové zařazení pracovníka max. ve 3. platové třídě.

Platové náklady tohoto pracovníka, tj. platový tarif s  osobním příplatkem (bez příplatku 
za vedení a odměny), zákonné odvody, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z  povolání, příp. náhrady platu, hrazené 
z finančních prostředků statutárního města Přerova budou vždy stanoveny v souladu s platnou 
legislativou. Osobní příplatek nepřesáhne 300,- Kč měsíčně při 0,30 pracovním úvazku. Jiné 
složky platu než platový tarif a osobní příplatek (např. příplatek za vedení, odměny) nelze 
hradit z finančních prostředků statutárního města Přerova. 

Činnost uklízeče haly zajistí škola zřízením pracovního místa na 0,125 pracovního úvazku, 
a to nejdříve od 01. 09. 2013 po schválení finančního krytí Zastupitelstvem města Přerova.

Pracovní smlouva s dotčenou osobou se uzavře: 

- nejprve na dobu určitou, včetně sjednání 3 měsíční zkušební doby, max. do 30. 06. 2014,
v souladu s platným ustanovením zákoníku práce,

- poté na dobu určitou, max. do 31. 8. 2018, v souladu s platným ustanovením zákoníku 
práce a vždy po předchozí dohodě s odborem sociálních věcí a školství.

Úprava sjednání délky pracovního poměru na pracovním místě uklízeče haly bude ředitelem 
školy vždy vyhodnocena dle výsledků zápisů dětí do 1. ročníku ZŠ U tenisu,  skutečného 
vývoje a zájmu žáků v oblasti zaměření ZŠ U tenisu na sportovní všestrannost a rozvoj 
pohybových dovedností, skutečného vývoje a zájmu sportovních subjektů a veřejnosti 
o užívání gymnastické haly a výsledků a účelnosti práce dotčené pracovní pozice,
a to v souladu s platným ustanovením zákoníku práce a příslušnými právními předpisy.

Platové zařazení pracovníka max. ve 2. platové třídě. 



Platové náklady tohoto pracovníka, tj. platový tarif s  osobním příplatkem (bez příplatku 
za vedení a odměny), zákonné odvody, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z  povolání, příp. náhrady platu, hrazené 
z finančních prostředků statutárního města Přerova budou vždy stanoveny v souladu s platnou 
legislativou. Osobní příplatek nepřesáhne 125,- Kč měsíčně při 0,125 pracovním úvazku. Jiné 
složky platu než platový tarif a osobní příplatek (např. příplatek za vedení, odměny) nelze 
hradit z finančních prostředků statutárního města Přerova.

Pro období od 2/2013 do 31. 12. 2013 se jedná za uvedené pedagogické 
i nepedagogické pracovníky o částku ve výši cca 453 000,- Kč. 

Tuto částku ZŠ U tenisu vyúčtuje odboru sociálních věcí a školství k  31. 12. 2013 (při roční 
účetní závěrce). Potřebné finanční prostředky jsou žádány prostřednictvím rozpočtového 
opatření (viz návrh usnesení ad. 2) do kapitoly odboru sociálních věcí a školství. Nedočerpané 
prostředky budou vráceny do 31. 12. 2013 do rozpočtu statutárního města Přerova. 

Pro období kalendářního roku se jedná za uvedené pracovníky o částku ve výši 
cca 546 000,- Kč.

Uvedená částka vychází ze současně platných platových podmínek, nelze ji zaručit, neboť 
v současné době nelze předvídat vývoj platové legislativy v oblasti školství do roku 2018. 
Škola bude tuto částku odboru sociálních věcí a školství vyúčtovávat vždy k 31. 12. 
příslušného kalendářního roku. Potřebné finanční prostředky (vždy v návaznosti na platnou 
legislativu v  platové oblasti pro školství) bude odbor sociálních věcí a školství nárokovat 
při přípravě rozpočtu statutárního města Přerova pro každý kalendářní rok.  



Příloha č. 1 ZM 16/7

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.


