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Název materiálu:

Sloučení základních škol a mateřských škol v Přerově - Předmostí

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje sloučení příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov –
Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 
11 s příspěvkovou organizací Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov 
- Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14
s účinností od 01. 08. 2013,

2. schvaluje, že přejímající organizací příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Pod skalkou 11 je příspěvková organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,
Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Hranická 14, na kterou s účinností od 01. 08. 2013 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek
Základní školy a Mateřské školy Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11,

3. schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině a protokol o předání a převzetí nemovitého 
majetku k hospodaření, přílohu č. 1 zřizovací listiny Základní školy J. A. Komenského
a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II 
– Předmostí, Hranická 14. Znění dodatku a protokolu je přílohou č. 2 a 3 důvodové zprávy,

4. schvaluje financování nákladů souvisejících se sloučením příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, 
Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 11 s příspěvkovou organizací Základní škola 
J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem 
Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, z  rozpočtu statutárního města Přerova do výše 
550 000,- Kč.



Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31. 07. 2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projedná danou záležitost na své 55. schůzi konané dne 29. 01. 2013. Její usnesení bude 
sděleno na zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

Odbor ekonomiky:

Optimalizace sítě školských zařízení je určitě jednou z možností jak snížit provozní výdaje 
(např. energie) a získat tak více zdrojů na opravy a udržování. Zachování provozu                     
v poloprázdných objektech je totiž z ekonomického hlediska velmi nákladné. Příkladem je 
právě ZŠ Předmostí – Hranická, které i přes vynaložení významných nákladů na její zateplení 
se každoročně posiluje rozpočet o zdroje na energie. Dá se předpokládat, 
že  sloučením dojde k úsporám v oblasti personální, které budou přínosné pro státní rozpočet, 
úspora za energie zase přínosem pro rozpočet obce. Finanční prostředky související 
se stěhováním budou řešeny v rámci rozpočtu školství.   

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 15. zasedání konaném dne 10. prosince 2012 
usnesením č. 664/15/10/2012 schválilo „Koncepci v oblasti školství pro léta 2013 – 2017        
ve vztahu k mateřským a základním školám zřizovaným statutárním městem Přerovem“.
V strategické části zmíněné koncepce bylo schváleno opatření - spojení stávajících 
příspěvkových organizací Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, 
Přerov – Předmostí,   Hranická 14 a Základní školy a Mateřské školy Přerov – Předmostí, 
Pod skalkou 11 do jednoho právního subjektu.

Příspěvková organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 (dále ZŠ a MŠ Hranická) má k 1. 9. 2012 zapsáno v základní škole 
179 žáků a v mateřské škole 56 dětí. Základní škola je provozována v objektu Přerov –
Předmostí, Hranická 14, mateřská škola je provozována na odloučeném pracovišti Přerov –
Vinary, Za humny 1. Příspěvková organizace dále vykonává činnost zařízení školního 
stravování, typu školní jídelna – výdejna a činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání 
- školní družinu.

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, 
Pod skalkou 11 (dále ZŠ a MŠ Pod skalkou) má k 1. 9. 2012 zapsáno v základní škole 183 
žáků a v mateřské škole 149 dětí. První stupeň základní školy je provozován v objektu Přerov 
– Předmostí, Pod skalkou 11, druhý stupeň základní školy je provozován v objektu Přerov –
Předmostí, Hranická 14. Mateřská škola působí v objektu Přerov – Předmostí,        
Pod skalkou 13 a v objektu Přerov – Čekyně, Jabloňová 4. Příspěvková organizace dále 
vykonává činnost zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, činnost 
školského zařízení pro zájmové vzdělávání  - školní družinu a středisko volného času, typu 
dům dětí a mládeže. 



Obě organizace vykonávají činnost základní školy v  téže místní části Přerova, ve své 
bezprostřední blízkosti. Obě organizace (byť jedna jen z části) vykonávají činnost 
základní školy v tomtéž objektu.

Objekt Hranická 14 je zateplen v rámci realizace opatření na úsporu energií, je v něm 
kompletně modernizováno sociální zařízení a je vybaven bezbariérovým přístupem 
(výtahem).  

Základní školy uskutečňují vzdělávání dle svých vzájemně odlišných školních vzdělávacích 
programů (dále ŠVP). 
ŠVP Základní školy J. A. Komenského s motivačním názvem „Výpravy za poznáním
až k lovcům mamutů“ je úzce spjat s historií i současností regionu, v němž organizace sídlí.
ŠVP Základní školy Pod skalkou s názvem „Škola pro všechny“ vychází z propojenosti 
jednotlivých součástí organizace a zaměřuje se na vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami.

ZŠ a MŠ Hranická má k 1. 9. 2012   individuálně  integrováno  v základní škole 25 žáků           
se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné třídě, z toho zvýšené výdaje ze státního 
rozpočtu škola uplatňuje na tři žáky. V mateřské škole nejsou děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Organizace nemá zřízenou speciální třídu.

ZŠ a MŠ Pod skalkou má k 1. 9. 2012 individuálně integrovány v mateřské škole 4 děti            
se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné třídě, v základní škole 15 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami v běžné třídě. Na všechny tyto děti a žáky škola uplatňuje zvýšené 
výdaje ze státního rozpočtu. Speciální třídu tato organizace k 1. 9. 2012 neprovozuje.

Obě základní školy provedou dne 11. a 12. 2. 2013 samostatně zápis žáků do prvního ročníku 
základního vzdělávání.

Dle zjištění ke dni 01. 01. 2013 má: 

- ZŠ a MŠ Hranická sjednáno celkem 24,06 pracovních úvazků hrazených ze státního 
rozpočtu (tj. pedagogičtí pracovníci základní školy 12,81 úvazku; pedagogičtí pracovníci 
školní družiny 2,0 úvazku, pedagogičtí pracovníci mateřské školy 4,0 úvazku
a nepedagogičtí zaměstnanci 5,25 úvazku – z toho úklid 2,65 úvazku, školník 0,75 
úvazku, sekretářka 0,65 úvazku, finanční referent 0,7 úvazku a výdej stravy 0,5 úvazku).

Dále ZŠ a MŠ Hranická má 0,3 úvazku ekonomky hrazeno z rozpočtu zřizovatele.

- ZŠ a MŠ Pod skalkou sjednáno celkem 42,49 pracovních úvazků hrazených ze státního 
rozpočtu (tj. pedagogičtí pracovníci základní školy 15,67 úvazku, pedagogičtí pracovníci 
školní družiny 2,46 úvazku, pedagogičtí pracovníci mateřské školy 13,28 úvazku, 
pedagogičtí pracovníci střediska volného času 1,5 úvazku; nepedagogičtí zaměstnanci 
9,58 úvazku – z toho úklid 5,83 úvazku, školník 0,2 úvazku, administrativní pracovník 1,0 
úvazku, výdej stravy 1,55 úvazku, středisko volného času 1,0 úvazku). 

Dále ZŠ a MŠ Pod skalkou má 0,3 úvazku ekonomky hrazeno z rozpočtu zřizovatele 
a 0,82 úvazku speciálního pedagoga a učitele aplikované tělesné výchovy z rozpočtu 
zřizovatele.

Odbor sociálních věcí a školství předkládá orgánům města návrh na sloučení příspěvkové



organizace ZŠ a MŠ Pod skalkou s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Hranická.

Při sloučení zaniká slučovaný subjekt (příspěvková organizace) bez likvidace a současně 
přechází majetek (aktiva) a závazky (pasiva) slučovaného subjektu na subjekt (příspěvkovou 
organizaci), se kterou byl sloučen. Sloučením nevzniká žádný nový subjekt (příspěvková 
organizace), jako např. u splynutí a právním nástupcem je již existující subjekt (příspěvková 
organizace).

Uvedené racionalizační opatření povede ke snížení počtu ekonomických subjektů 
(právnických osob), k vytvoření jedné základní školy v místní části v Předmostí a přispěje 
k ekonomické efektivitě provozování vzdělávacích činností v této místní části, 
a to jak ve vazbě na rozpočet zřizovatele, tak ve vazbě na financování vzdělávacích činností 
ze státního rozpočtu. Sloučením dojde ke zrušení ZŠ a MŠ Pod skalkou jako samostatné 
příspěvkové organizace. ZŠ a MŠ Pod skalkou (včetně střediska volného času, typu dům dětí 
a mládeže) se stane součástí ZŠ a MŠ Hranická, která zůstane samostatnou příspěvkovou 
organizací a bude pro ZŠ a MŠ Pod skalkou nástupnickou (přejímající) organizací. Na ZŠ
a MŠ Hranická s účinností od 01. 08. 2013 aktem sloučení přechází veškerá práva, závazky
a majetek ZŠ a MŠ Pod skalkou, včetně pracovněprávních vztahů.

Aktu sloučení je třeba s odkazem na ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,                
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, udělit formu 
rozhodnutí. Vzor rozhodnutí o sloučení - viz příloha č. 1 důvodové zprávy.

Navrhované sloučení a s tím spojené změny musí být promítnuty do rejstříku škol a školských 
zařízení.

Navrhované sloučení se projeví v ustanoveních zřizovací listiny přejímající organizace      
(viz příloha č. 2 důvodové zprávy).

S účinností od 01. 08. 2013 se změní znění části 4. – „Vymezení hlavního účelu organizace      
a tomu odpovídajícího předmětu činnosti“. V této části se změní a doplní ustanovení 
o následující údaje:
- předmět činnosti školy se rozšíří o výkon činnosti střediska volného času, typu dům dětí 

a mládeže,
- organizace vykonává činnost základní školy a školní družiny v objektu Hranická 14,
- organizace vykonává činnost mateřské školy v objektu Pod skalkou 13 a v objektech 

v místních částech Přerova – Vinary, Za humny 1 a Čekyně, Jabloňová 4,
- organizace vykonává činnost zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna

v objektu Pod skalkou 13 a a v objektech v místních částech Přerova – Vinary, Za humny 
1 a Čekyně, Jabloňová 4,

- organizace vykonává činnost střediska volného času, typu dům dětí a mládeže
v objektech Hranická 14, Pod skalkou 11 a 13 a v objektech v místních částech Přerova –
Vinary, Za humny 1 a Čekyně, Jabloňová 4.

Rovněž příloha č. 1 zřizovací listiny – Protokol o předání a převzetí nemovitého majetku         
k hospodaření ze dne 9. 5. 2011 bude nahrazen novým Protokolem o předání a převzetí 
nemovitého majetku k hospodaření, jehož předmětem bude s účinností od 01. 08. 2013
svěření nejen nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Přerova, se kterým 
doposud hospodařila ZŠ a MŠ Hranická (s výjimkou pozemků pod „starou“ školou), 
ale i svěření nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Přerova, se kterým 
doposud hospodařila ZŠ a MŠ Pod skalkou.



Ve vazbě na počet užívaných budov se sloučení základních škol v Předmostí projeví 
v  uvolnění objektu Pod skalkou 11, ze kterého se do objektu Hranická 14 přemístí 1. stupeň 
stávající ZŠ Pod skalkou. Předpokládá se, že v objektu Pod skalkou 11 bude provozováno 
max. středisko volného času.

Ve vazbě na státní rozpočet, ze kterého jsou hrazeny přímé náklady na vzdělávání (platy 
a spol.), nelze přesně stanovit objem finančních prostředků, jež obdrží sloučená organizace 
pro rok 2013. Pravidla a rozsah financování přímých nákladů na vzdělávání pro rok 2013 
budou známy pravděpodobně v  3/2013. Je však jisté, že jedním z  prvních úkonů ředitele 
sloučeného subjektu bude nastavení organizace subjektu v  návaznosti na přidělené státní 
finanční prostředky. Nelze vyloučit přijetí patřičných pracovněprávních opatření, v krajním 
případě po přechodné období finanční výpomoc od zřizovatele.

Předpoklad finančních nákladů souvisejících se sloučením jmenovaných organizací 
činí 550 000,- Kč. 
V těchto předpokládaných nákladech je zahrnuto:
- náklady na stěhování  nábytku a vybavení + doprava,

- náklady na malování tříd,

- náklady na drobné stavební úpravy prostor,

- náklady na odvoz odpadu, 

- náklady výměnu osvětlení ve třídách,

- ostatní náklady.

Předpoklad finančního krytí těchto nákladů je následující:

- rezervní a investiční fondy jmenovaných organizací (cca 250 000,- Kč),

- úspora vyvolaná sloučením jmenovaných organizací, zejména za energie a otop (cca 

150 000,- Kč),

- zbývající část z výdajů doposud nerozdělených na kapitole školství určených na opravy 

a údržbu škol a školských zařízení. Případně bude možné jednat o použití finančních 

prostředků uspořených za otop ve školách a školských zařízeních.  

Při sloučení dvou základních škol je nutné rovněž sloučit oba ŠVP, 
aby vzdělávání ve sloučené škole probíhalo dle jednoho ŠVP. V současné době již funguje 
tým pedagogických pracovníků sestavený z obou škol, kteří pracují na splnění tohoto úkolu.
Při vytváření nového ŠVP je nutné vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech 
žáka vyplývajících z odlišnosti stávajících obou ŠVP. Nový ŠVP nebude představovat  
utlumení školního vzdělávacího programu jedné ze jmenovaných škol, ale vzájemné 
propojení ŠVP obou dotčených škol, jejich obohacení a posílení. Obě základní linie 
stávajících školních vzdělávacích programů, tj. propojení školy s místem jejího sídla, 
orientace na historii Předmostí a potřeba integrace a vzdělávání dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, zůstanou zachovány. U spojovaných mateřských škol se bude 
postupovat obdobně.

Sloučení škol v Předmostí se odrazí též v oblasti personální a managementu. Stávající ředitel 
ZŠ a MŠ Hranická pan Mgr. Vladimír Peška se k 31. 7. 2013 vzdal funkce ředitele školy. 
Na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele „sloučené“ příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Hranická bude vyhlášeno konkursní řízení. Zároveň dojde k odvolání Mgr. Marie 
Sedláčkové z pracovního místa ředitelky ZŠ a MŠ Pod skalkou z organizačních důvodů 



(z důvodu zániku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pod skalkou). Jmenovaná se může 
přihlásit do výše uvedeného konkursního řízení.

Sloučení základních škol v Předmostí bude mít dopad na Obecně závaznou vyhlášku města 
Přerova č. 2/2005 o školských obvodech spádových základních škol na území města Přerova, 
ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2006 a 3/2009, která bude aktualizována pro osm 
základních škol.

Přílohou předlohy je též stanovisko školské rady při ZŠ Pod skalkou.


