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Název materiálu:

Speciální mateřská škola - poskytnutí účelové dotace, podmínky školního stravování

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:  

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 340 000,- Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy               
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a společností
Speciální mateřská škola A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,  U Bečvy 
2883/2, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou od 01. 09. 2013
do 31. 08. 2019. Další podmínky uvedené v důvodové zprávě budou zakomponovány do ujednání 
smlouvy o poskytnutí dotace.

2. schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Speciální mateřské školy        
A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,  U Bečvy 2883/2  a do Mateřské 
školy A & T s.r.o., IČ: 25377060, se sídlem Přerov, ul. U Bečvy č. 2 v zařízeních školního 
stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných podmínek jako dětem mateřských 
škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové zprávy na dobu určitou od 01. 09. 2013 
do 31. 08. 2019. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti zapsané do jmenovaných škol na 
pracovištích situovaných v objektu Přerov, U Bečvy 2 a 3. 

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31. 8. 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. Soukromé 
mateřské školství se zaměřením na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami          



je přínosnou alternativou v oblasti předškolního vzdělávání.

Odbor ekonomiky:

Finanční prostředky na poskytnutí dotací soukromým mateřským školám jsou dlouhodobě 
každoroční součástí schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a školství. 

Ke zvážení Odbor ekonomiky doporučuje zakomponovat do smlouvy, že výše dotace se sníží 
v případě, když počet dětí Speciální mateřské školy A & J s. r. o. s trvalým bydlištěm 
v Přerově a jeho místních částech nedosáhne alespoň úrovně 80 % celkového počtu dětí 
předmětné mateřské školy (např. při počtu 29 dětí činí příspěvek města 11 724 Kč/dítě/rok).

Důvodová zpráva:

Na území statutárního města Přerova provozuje soukromou speciální mateřskou školu
společnost Speciální mateřská škola A & J s.r.o. (jednatelé Stanislav Žalud, Markéta 
Jiskrová).
Speciální mateřská škola je provozována v objektech Přerov, U Bečvy 2 a 3. Dle sdělení
provozovatele je do speciální mateřské školy ke 30. 09. 2012 zapsáno 29 dětí se zdravotním 
postižením. Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí v tomto školním roce 300,- Kč/měsíc 
(slevy jsou poskytovány ze sociálních důvodů a sourozencům) a pro nadcházející školní rok 
2013/2014 předpokládá provozovatel zvýšení úplaty na 350,- Kč/měsíc. Dětem v posledním 
ročníku mateřské školy je předškolní vzdělávání poskytováno bezplatně. Z celkového počtu 
dětí Speciální mateřské školy A & J s.r.o. a Mateřské školy A & T s.r.o. má 6 dětí trvalý 
pobyt mimo Přerov.
V objektu Přerov, U Bečvy 3 je provozováno i odloučené pracoviště Soukromé základní školy 
Acorn's & John's s.r.o.

Jmenovaná společnost provozuje speciální mateřskou školu v objektech ve vlastnictví 
statutárního města Přerova na základě nájemního vztahu, který končí dnem 
31. 08. 2013.

Současně platné nájemné je stanoveno následovně:
Objekt U Bečvy
 nebytové prostory 14 506,- Kč/kalendářní rok,
 pozemky 812,- Kč/kalendářní rok,
 movité věci 8 455,- Kč/kalendářní rok vč. DPH.

Statutární město Přerov po dobu trvání uvedeného nájemního vztahu poskytuje jmenované 
společnosti na provozní náklady předmětné speciální mateřské školy a zařízení školního 
stravování (školní jídelnu – výdejnu) dotaci, a to v roční výši 340 000,- Kč, přičemž tento
závazek končí rovněž dnem 31. 08. 2013.

Statutární město Přerov neuplatňuje u společnosti Speciální mateřská škola A & J s.r.o. 
a společnosti Mateřská škola A & T s.r.o. po dobu trvání uvedeného nájemního vztahu úhradu 
provozních nákladů školního stravování dětí speciální mateřské školy a mateřské školy, které 
vznikají zařízením školního stravování zřízeným statutárním městem Přerov při zabezpečení 
tohoto stravování. Provozní náklady školního stravování za děti Speciální mateřské školy
A & J s.r.o. a Mateřské školy A & T s.r.o. dosahují průměrné roční výše cca 50 000,-  Kč. 

Dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním                 
a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, se Speciální mateřské škole                



A & J s.r.o. (jako právnické osobě vykonávající činnost školy zapsané do školského rejstříku) 
poskytuje dotace ze státního rozpočtu, a to prostřednictvím smlouvy uzavřené s krajským 
úřadem podle uvedeného zákona. Dotace se poskytuje k financování neinvestičních výdajů 
souvisejících s výchovou a vzděláváním ve školách a se službami a vzděláváním, které 
doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisí a s běžným 
provozem školy a školského zařízení. Tzn., že dotaci lze použít na krytí mzdových                    
i provozních nákladů škol. Společnost se v této smlouvě zaváže k vynaložení celého svého 
zisku za příslušný kalendářní rok na vzdělávání a školské služby. Dotace se poskytuje
na školní rok.

Česká školní inspekce:

Inspekční zpráva z roku 2012 hodnotí soulad školního vzdělávacího programu                    
pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 
vzdělávání (RVP PV), hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytované 
Speciální mateřskou školou A & J s.r.o. v objektu U Bečvy 2 následovně:

 činnost speciální mateřské školy je v souladu s rozhodnutím o jejím zařazení do rejstříku 
škol a školských zařízení;

 škola při vzdělávání dětí respektuje zásady rovného přístupu a zohledňuje speciální 
vzdělávací potřeby jednotlivce;

 vzdělávací strategie školy jsou promyšlené, inovovaný ŠVP je uveden do souladu s RVP 
PV a speciální péče je dětem poskytována v souladu s doporučeními odborníků;  

 dílčí riziko pro sezónní pohybové aktivity dětí představuje nedostatečně vybavená školní 
zahrada;

 příležitostí školy k dalšímu rozvoji je doplnění odborné kvalifikace učitelek, 
vytvoření účinného systému hodnocení směřujícího k reálnému posouzení dosahovaných 
pokroků u dětí a poskytování většího časového prostoru a příležitostí k volné hře                
a pohybu;

 od minulé inspekce došlo v činnosti školy k žádoucím pozitivním změnám a pro účely 
zvýšení dotací dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 
předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, celkové hodnocení 
školy je průměrné;

 inspekční zpráva je k nahlédnutí na Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města 
Přerova.

S ohledem na blížící se ukončení zmíněného nájemního a dotačního vztahu a žádosti 
jmenované společnosti o jejich prodloužení, projednala Rada města Přerova předmětnou 
záležitost na své 50. schůzi konané dne 17. října 2012 a usnesením č. 1957/50/7/2012
schválila záměr nájmu nebytových prostor v podzemním, prvním a druhém nadzemním 
podlaží objektu občanské vybavenosti č.p. 2883, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku  p.č. 3161/4 (Přerov, U Bečvy 2), objektu občanské vybavenosti č.p. 2825, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/3 (Přerov, U Bečvy 3),
pozemku p.č. 3161/2 ostatní plocha o výměře 1 368 m2, vše v k.ú. Přerov a movitých věcí
dle seznamu a záměr výpůjčky pozemku p.č. 3161/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře         
256 m2 vše v k.ú. Přerov a vyhlásila výběrové řízení na poskytování předškolního / 
speciálního předškolního vzdělávání a schválila komisi pro hodnocení nabídek podaných 
v rámci tohoto výběrového řízení.

Předmětem výběrového řízení bylo užívání výše zmíněných nemovitých a movitých věcí      
ve vlastnictví statutárního města Přerova za účelem provozování mateřské / speciální 
mateřské školy. Minimální výše úhrady (nájemného) za užívání těchto nemovitých              



a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova se stanovila dle vnitřního předpisu 
č. 7/09 vydaného Radou města Přerova – Pravidla pro postup při přípravě podkladů               
pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních 
úkonech, ve znění pozdějších předpisů, u nebytových prostor – 34 740,- Kč/rok                
(pro mateřskou školu) nebo 17 370,- Kč/rok (pro speciální mateřskou školu), u pozemku 
- 684,- Kč/rok, u movitých věcí – 8 455,- Kč/rok, vč. DPH s tím, že výše úhrady za užívání 
movitých věcí může být v období plnění předmětu výběrového řízení změněna, a to vždy      
k  01. 01. kalendářního roku v  návaznosti na aktuální výši pořizovací ceny movitých věcí     
dle inventury k 31. 12. předchozího kalendářního roku. Ke změně celkové pořizovací ceny 
movitých věcí může dojít např. z důvodu vyřazení movité věci pro její nefunkčnost. Seznam 
movitých věcí (dle inventury k datu 31. 12. 2012) je k dispozici k nahlédnutí na Odboru 
sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova. Doba plnění předmětu výběrového 
řízení byla stanovena od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2019.

Hlavními kritérii pro hodnocení přihlášek zájemců do výše zmíněného výběrového řízení 
byla koncepce provozování mateřské školy / speciální mateřské školy a způsob a podmínky 
zajištění školního stravování pro děti, jimž se poskytne předškolní vzdělávání; návrh 
podmínek užívání nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
pro účely plnění předmětu výběrového řízení, včetně uvedení návrhu úhrady (nájemného) 
za užívání těchto věcí; další návrhy podmínek pro účely plnění předmětu výběrového řízení. 
Hodnotící kritéria měla při posuzování nabídek uchazečů stejnou váhu. 

Znění výběrového řízení bylo zveřejněno v úplné verzi na webových stránkách statutárního 
města Přerova a na úřední desce Magistrátu města Přerova a bylo k dispozici k nahlédnutí 
na Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova. Oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení bylo zveřejněno v Nej TV a.s., pobočka Přerov a v Deníku střední Morava 
(v pátečním vydání).
   
Do výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce, a to společnost Speciální mateřská škola 
A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2.

Komise pro hodnocení  nabídek v rámci výběrového řízení na užívání nemovitých a movitých 
věcí za účelem provozování mateřské školy / speciální mateřské školy konstatovala,           
že přihláška jmenovaného zájemce byla podána včas a splnila předepsané formální náležitosti. 
Vzhledem k jedinému přihlášenému zájemci nebylo možné učinit srovnání podané nabídky. 
Zápis z jednání komise je k dispozici na Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města 
Přerova.

Koncepce přihlášeného zájemce je přílohou č. 1 důvodové zprávy. Přihláška zájemce           
je k nahlédnutí na Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova.

Orgánům města je předkládán následující návrh:

a) Radě města Přerova je předkládán na 55. schůzi konanou dne 29. 1. 2013 návrh 
uzavřít se společností Speciální mateřská škola A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem 
Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2 smlouvu o nájmu a výpůjčce. 

Pozn.: O usnesení rady v této věci bude zastupitelstvo informováno na zasedání. 



b) Zastupitelstvu města Přerova je předkládán návrh uzavřít se společností Speciální 
mateřská škola A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
U Bečvy 2883/2  smlouvu o poskytnutí dotace dle návrhu usnesení ad 1. 

Další podmínky dotačního vztahu, které budou zakomponovány do smlouvy              
o poskytnutí dotace:

- poskytnutí dotace ve výši 340 000,- Kč/ kalendářní rok;
- poskytnutí dotace pro období 9 – 12/2013 ve výši 113 333,- Kč,  pro období 1 –

8/2019 ve výši 226 667,- Kč; 
- účel použití dotace: provozní náklady speciální mateřské školy situované v objektu 

Přerov, U Bečvy 2 a 3 a provozní náklady zařízení školního stravování, typu školní 
jídelna – výdejna, situovaného v objektu Přerov, U Bečvy 2 a 3 a související 
s provozováním speciální mateřské školy v objektu Přerov, U Bečvy 2 a 3,

s výjimkou nákladů na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd,               
na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné,  na výdaje na úhradu 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu 
kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních 
vztahů, výdaje na učební pomůcky vč. hraček, výdaje na školní potřeby 
a na učebnice, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, výdaje 
na vzdělávání pracovníků, nájemné příjemce hrazené statutárnímu městu Přerov;

uskutečněné v období, na které se dotace poskytuje.
- termín poskytnutí roční výše dotace do 15. února příslušného kalendářního roku;
- termín poskytnutí dotace pro období 9 -12/2013 do 15. října 2013;
- ostatní ujednání dle vzoru smlouvy o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor           

(spolufinancování, prezentace finanční podpory města, vyúčtování roční dotace 
do 31. 01. následujícího kalendářního roku prostřednictvím předloženého krycího 
listu, sjednání možnosti průběžné i následné veřejnosprávní kontroly v rozsahu celého 
účetnictví příjemce vztahujícího se k provozování speciální mateřské školy a školní 
jídelny – výdejny, označování účetních dokladů, sankce atd.);

- právo města vypovědět dotační smlouvu v šestiměsíční výpovědní lhůtě                     
při opakovaném neoprávněném použití nebo zadržení dotace nebo její části a žádat 
v tomto případě vrácení poměrné části roční dotace (ve vazbě na kalendářní měsíce);

- právo města vypovědět dotační smlouvu v šestiměsíční výpovědní lhůtě pro případ,    
že Česká školní inspekce konstatuje v roce 2015 v rámci inspekční činnosti, že většina 
pedagogických pracovníků školy nesplňuje odbornou kvalifikaci pro přímou 
pedagogickou činnost, kterou vykonává nebo nezahájila příslušné studium k získání 
odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává; toto ujednání 
předpokládá, že město vyzve v daném období Českou školní inspekci ke kontrole výše 
uvedeného;

- dotační smlouva končí současně se smlouvou o nájmu a výpůjčce.

Pozn.: Speciální mateřská škola A & J s.r.o. žádá o poskytnutí dotace ve výši 350 000,-
Kč/kalendářní rok.

c) Zastupitelstvu města Přerova je předkládán návrh poskytnout školní stravování 
dětem zapsaným do Speciální mateřské školy A & J s.r.o. situované v objektu 



Přerov, U Bečvy 2 a 3 a do Mateřské školy A & T s.r.o. situované v objektu Přerov, 
U Bečvy 2 a 3 v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem 
Přerov za stejných podmínek jako dětem mateřských škol zřízených statutárním 
městem Přerov – viz návrh usnesení ad 2. 

Zařízení školního stravování zřízená statutárním městem Přerov neuplatní                    
vůči společnostem Speciální mateřská škola A & J s.r.o. a Mateřská škola A & T s.r.o.
věcné náklady školního stravování dětí těchto škol umístěných na území statutárního 
města Přerova v objektu Přerov, U Bečvy 2 a 3. Zařízení školního stravování obdrží 
do svého rozpočtu finanční prostředky na krytí těchto nákladů od statutárního města 
Přerova prostřednictvím provozního příspěvku. Mzdové náklady tohoto stravování hradí 
krajský úřad. Zákonní zástupci dětí hradí cenu potravin. Dopravu stravy hradí soukromá 
škola.


