
Pořadové číslo: 18/2

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 6.6.2013

Předloha pro 18. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 17. 6. 
2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru Kanceláře primátora
Občanská iniciativa Rodiče pro Mateřídoušku , Pavlína Lužová, Eva 
Kretková, Věra Baďurová, Alena Macourková, Iveta Poljaková

Název materiálu:

Zrušení usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne  4. 2. 2013 č. 701/16/7/2013 a 
návrh nového řešení školství v Předmostí.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. ruší v plném rozsahu usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 4. 2. 2013  č. 701/16/7/2013,

2. schvaluje rozhodnutí neslučovat 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,

3. trvá na zachování samostatných subjektů školských právnických osob 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,

4. schvaluje rozšíření správy budovy ZŠ J. A. Komenského na ul. Sportovní 1, pavilon UV12 Z-
O, do správy ZŠ Pod skalkou o 1. nadpodlaží ke stávající správě 2. a 3. nadpodlaží, kde je v současné 
době 2. stupeň ZŠ Pod skalkou. Do správy ZŠ Pod skalkou dále svěřuje jednu ze dvou tělocvičen v 
pavilonu TD 2,

5. doporučuje zrušit odvolání Mgr. Marie Sedláčkové z funkce ředitelky a potvrdit ji ve funkci na 
další 3 roky .

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora



Materiál je předkládán k projednání v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření občanské iniciativy Rodiče pro Mateřídoušku:

Dne 20.2.2013 byla předána na Magistrát města Přerova  petice, kde 447 občanů stvrdilo 
podpisy nesouhlas s rozhodnutím zastupitelstva sloučit ZŠ v Předmostí.

Důvodová zpráva:

Ekonomický dopad:
1. Využitím celého  pavilon UV12 Z-O Základní školou Pod skalkou se zvýší naplněnost ZŠ Přerov 

– Předmostí, Hranická 14, což bude mít příznivý ekonomický dopad vzhledem k finančnímu 
zajištění provozu. 

2. Zřízením jednoho oddělení mateřské školy v budově Pod skalkou 11 bude finančně přínosné pro 
ZŠ a MŠ Pod skalkou 11, jelikož se platí školné. Finanční prostředky, které by vyžadovalo 
stěhování a úpravy při spojování škol, by mohly být využity pro úpravy a vybavení třídy MŠ.

3. Provozování Stálého mateřského centra (mezičlánek jeslí a MŠ) přinese finanční zisk.
4. Budova Pod skalkou bude dále sloužit, nebude devastována coby prázdný objekt, nebude třeba 

zajišťovat ostrahu budovy.
5. Stěhování dvou tříd ZŠ Pod skalkou nebude tak nákladné, jako plánované stěhování celé školy.
6. Ušetří se na stavebních úpravách v objektu na ul.Hranická, které by byly nutné při přestěhování 

celé školy (nutné úpravy prostor tak, aby vyhovovaly žákům s postižením a metodám výuky…)

1. Tento návrh zachovává jedinečnou inkluzívně orientovanou školu  ZŠ Pod skalkou –
Mateřídouška

Zachováním samostatného subjektu školské právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Přerov-
Předmostí, Pod skalkou 11, IČ: 47858281, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 11 
bude umožněno dále pokračovat v úspěšném a odborníky vyzdvihovaném inkluzívním zaměřením 
školy, která má dvacetiletou historii. Tento přirozený proces tak nebude přerušen a škola bude dál 
poskytovat své služby občanům Přerova v nesnížené kvalitě. Nebude nijak narušeno klima školy ani  
ohroženo bezpečí a úspěšná integrace žáků vyžadujících zvláštní péči.

Viz. Přílohy:
č.  9  Vyjádření doc.PhDr. Ludmily Miklánkové, Ph.D
č. 10  Vyjádření PhDr. Jaroslava Najberta
č. 11  Vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny v Přerově
č. 12  Vyjádření Ligy lidských práv
č. 13  Přehled dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávaných v ZŠ a MŠ Přerov-Předmostí, 
Pod skalkou 11
č. 14  Přehled žáků, kteří přestoupili na ZŠ a MŠ Pod skalkou v průběhu let 2008 – 2013 z jiných škol.          
č.15 Vyjádření metodika RAMPS VIP III Paeddr. Petra Hanáka, Ph.D.

2. Tento návrh řeší problém nenaplněnosti budov školy na ulici Hranická

Do prostor v 1. nadpodlaží pavilonu UV12 Z-O budou přestěhovány  4. a 5. třída a družina ZŠ Pod 
skalkou. 
3 třídy ZŠ J.A.Komenského se odtud přesunou do pavilonu UO 21. Obě školy tak mohou fungovat 
samostatně vedle sebe.

Viz. Přílohy č. 1 a 2 Plánky školy



                         
Reálná kapacita ZŠ J.A.Komenského po přijetí návrhu bude 270 žáků. Současná naplněnost ZŠ 
J.A.Komenského by tak byla 65,92 %, to je v průměru 19,77 dětí v jedné třídě. ( V ostatních 
přerovských školách se průměr počtu žáků v jedné třídě pohybuje mezi 21,18 - 24,42 žáky)

Reálná kapacita všech pavilonů objektu školy na ul. Hranická, tedy součet prostor spravovaných 
oběma školami, bude 420 žáků (270 J.A.Komenského + 150 Pod skalkou). Současné počty žáků by 
odpovídaly naplněnosti celého objektu ze 71,42%.  Zůstane tak prostor k růstu obou škol.

„Reálná kapacita školy se rovná součinu počtu místností, možných k využití pro třídy (bez místností, 
ve kterých jsou zřízeny odborné učebny a dílny) v objektu školy a 30 žáků na třídu. Při jejich výpočtu 
se vychází z aktuálního reálného stavu objektů škol.“ 
Vzhledem k inkluzívnímu charakteru ZŠ Pod skalkou (v průměru 2,11 integrovaných dětí na jednu 
třídu) byl této škole schválen maximální počet 25 žáků ve třídě – viz níže.

Viz. Příloha 
č.3 Výpočty kapacity a naplněnosti

3.  Tento návrh pomůže s řešením nedostatečného počtu míst v mateřských školách:

V budově Pod skalkou 11 zůstanou zachovány 1., 2. a 3. třída a družina.
Uvolněné prostory po 4. a 5. třídě v budově Pod skalkou budou využity pro jedno oddělení MŠ pro 
předškolní děti. 
Do MŠ v Přerově nebylo z důvodu nízké kapacity přijato 100 dětí předškolního věku. V následujících 
letech 2011 a 2012 je jen pozvolný pokles porodnosti, tudíž je předpoklad  dlouhodobějšího využití 
mateřských škol.

Viz. Příloha 
č. 4 Počty narozených děti s trvalým pobytem v Přerově dle roč.nar.

1. Zřízení stálého mateřského centra jako mezičlánku jeslí a mateřské školy pomůže řešit problém s 
umístěním mladších dětí, neboť byl zaznamenán větší zájem o umístění dětí od 2 let věku – jako 
reakce na možnost výběru délky čerpání rodičovské dovolené. S tím, že naplněnost třídy je maximálně 
15 dětí, provoz v době 8.00-12.30 hod, bez zajištění stravy, s poplatkem rodičů 50 Kč/hod.  
Zdroj:  www.mpsv.cz

2. Reálný předpoklad vzrůstající poptávky po škole s inkluzívním založením, tj. školy, kde jsou 
vytvářeny diferencované podmínky dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (např ADD, ADHD, 
poruchou autistického spektra, ….trvale stoupající výskyt těchto diagnóz v populaci) i dětem bez 
těchto potřeb tak, že všechny – ač se svými schopnostmi mohou značně lišit – získávají prostředí, 
které je optimálně rozvíjí. Ve společné, výkonově heterogenní sociální skupině pracují tedy v běžné 
třídě děti se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním i děti výjimečně nadané.
MŠMT se snaží o omezení speciálních (zvláštních) škol, což opět přinese vzestup potřeby zázemí k 
integraci. Zájem o tuto školu přesahuje území statutárního města Přerova, což je pro Přerov dobrou 
vizitkou. 

ZŠ a MŠ Pod skalkou má k dnešnímu dni evidovaných  19 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami integrovaných v běžných třídách. To je v průměru 2,11 integrovaných dětí na jednu 
třídu. Na tyto žáky byly škole přiznány zvýšené výdaje ze státního rozpočtu. (Vzhledem k této 
skutečnosti byl škole schválen maximální počet 25 dětí ve třídě.)

Viz. Příloha 



č. 13  Přehled dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávaných v ZŠ a MŠ Přerov-Předmostí, 
Pod skalkou 11
č. 14  Přehled žáků, kteří přestoupili na ZŠ a MŠ Pod skalkou v průběhu let 2008 – 2013 z jiných škol. 

Rozpory mezi materiály magistrátu pro jednání zastupitelstva 4. 2. 2013 a skutečností: 

1) ZŠ J. A. Komenského uvedla na pravou míru počty integrovaných dětí, a to na 3 děti. 
Původně uváděný počet 25 žáků byl opraven panem ředitelem Peškou na schůzi 11.3. 2013  s 
odůvodněním, že v původním počtu byli započítáni i žáci, kteří navštívili PPP, ale nebylo jim vydáno 
doporučení integrace.

Ke dni 25. 3. 2013 byl přijat na ZŠ a MŠ Pod skalkou jeden z integrovaných žáků ze ZŠ J. A. 
Komenského. ZŠ a MŠ Pod skalkou má k dnešnímu dni evidovaných  19   žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami integrovaných v běžné třídě. Na tyto žáky byly škole přiznány zvýšené výdaje 
ze státního rozpočtu. 

2) ZŠ J.A.Komenského byla poškozena ve výpočtu reálné kapacity a tím i  v procentuální 
naplněnosti školy (jen 36,53 %) uvedené v tabulce přílohy. Poznámka pod tabulkou říká: „Reálná 
kapacita školy se rovná součinu počtu místností, možných k využití pro třídy (bez místností, ve 
kterých jsou zřízeny odborné učebny a dílny) v objektu/objektech školy a 30 žáků na třídu. Při jejich 
výpočtu se vycházelo z aktuálního reálného stavu objektů škol.“

Dle tohoto klíče měla být vypočítána reálná kapacita ZŠ J.A.Komenského  na 330 žáků, což v 
procentech znamená 54,24 % naplnění školy.

Viz. Příloha
č. 5  Výpočet současné reálné kapacity ZŠ J.A.Komenského

3) V podkladech se uvádí, že v obou školách je nízký počet žáků. Fakt, že ZŠ Pod skalkou 
využívá reálnou kapacitu na 81,33 % a je tak třetí nejlépe naplněnou školou v Přerově, toto tvrzení 
vyvrací.

Viz příloha č.6 Přehled využití reálných kapacit

4) V podkladech je jako argument uveden předpoklad nepříznivého demografického 
vývoje. Tento nekoresponduje s údaji Českého statistického úřadu, ze kterých jasně vyplývá, že další 
tři roky bude naopak nárůst počtu žáků nastupujících do základních škol. 

Viz. Přílohy 
č. 4 Počty narozených děti s trvalým pobytem v Přerově…         
č. 7 Vývoj celkového počtu žáků
č. 8 Počty narozených dětí ve školských obvodech škol v  Předmostí
                   

5) Vážným nedostatkem podkladů je chybějící kalkulace nákladů a úspor.

Závěrem:
Tento návrh vznikl z iniciativy rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Mateřídouška - Pod skalkou 11. Je 
motivován výhradně zájmy dětí a rodin v Přerově. Jeho přijetím zůstane zachována možnost rodičů 
svobodně si zvolit mezi školou klasického typu a školou zaměřenou inkluzívně. Rodičům dětí s 
postižením dá jistotu pokračování úspěšného vzdělávání jejich dětí.



Iniciativa Rodiče pro Mateřídoušku: 
Lužová Pavlína, Kretková Eva, Baďurová Věra, Macourková Alena, Poljaková Iveta 
Seznam příloh:

1 Plánek školy – současný stav
2 Plánek školy – nový stav
3 Výpočty kapacity a naplněnosti
4 Počty narozených děti s trvalým pobytem v Přerově dle ročníků narození
5 Výpočet současné reálné kapacity ZŠ J.A.Komenského
6 Přehled využití reálných kapacit
7 Vývoj celkového počtu žáků
8 Počty narozených dětí ve školských obvodech škol v Předmostí
9 Vyjádření doc.PhDr. Ludmily Miklánkové, Ph.D
10 Vyjádření PhDr. Jaroslava Najberta
11 Vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny v Přerově
12 Vyjádření Ligy lidských práv
13 Přehled dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávaných v ZŠ a MŠ Přerov-Předmostí, 
Pod skalkou 11
14 Přehled žáků, kteří přestoupili na ZŠ a MŠ Pod skalkou v průběhu let 2008 – 2013 z jiných škol.

15 Vyjádření metodika RAMPS VIP III Paeddr.. Petra Hanáka, Ph.D.


