
Zápis č. 26

z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

Rady města Přerova

ze dne 24. 06. 2013

Přítomni: Nepřítomni:

Mgr.Ph.D. Přemysl Dvorský  Oleg Plšek

Bc. Zora Horáková Ing. Ivan Velčovský

Jan Jüttner 

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková Omluveni:

Mgr. Petr Kouba Mgr. Zdeněk Navrátil

Milan Možíš Jiří Petráš

Miloš Šidlo 

Hosté:

Bc. Libuše Drtilová

Program:

1. Kontrola plnění návrhů usnesení podaných komisí Radě města Přerova

2. Informace o zasedáních Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova

3. Informace z oddělení školství a mládeže odboru sociálních věcí a školství

4. Zájmová činnost na základních školách v Přerově - pravidla pro poskytování příspěvků

5. Různé 

6. Závěr



Zápis:

Předsedkyně komise Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková zahájila jednání prohlášením o jeho řádném 
svolání a zjištěním usnášeníschopnosti. Na základě počtu zúčastněných členů bylo konstatováno, že 
komise je usnášeníschopná. Poté dala hlasovat o programu jednání, který byl jednomyslně 
schválen.

1. Kontrola plnění návrhů usnesení podaných komisí Radě města Přerova 

Usnesení z minulých jednání ve věcech:
a) Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem RACEBUG s.r.o., IČ: 
45146373, se sídlem Praha 10 - Uhříněves, Pstružná 821/2, na úhradu části nákladů 
spojených s organizací mezinárodního mistrovství České republiky v Drag Racingu 
motocyklů s doprovodným kulturním programem, konaného v termínu 28. - 30 června 
2013 na letišti v Bochoři

b) Rada města Přerova po projednání nepřijala usnesení podat návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem KČT, odbor SK Přerov, IČ: 
14616858, se sídlem Přerov, Petřivalského 584/1, na sportovní činnost klubu turistů v 
roce 2013

2. Informace o zasedáních Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova

Předsedkyně komise Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková podala informaci o projednaných 
materiálech oblasti školství, sportu a volného času Radou města Přerova a Zastupitelstvem 
města Přerova.

Komise vzala podané informace na vědomí. 

3. Informace z oddělení školství a mládeže odboru sociálních věcí a školství   

Informace z oddělení školství a mládeže odboru sociálních věcí a školství podala vedoucí 
oddělení Bc. Libuše Drtilová.

Komise vzala podané informace na vědomí. 

4. Zájmová činnost na základních školách v Přerově - pravidla pro poskytování finančních 
příspěvků na činnost

Organizační pracovník komise předložil přítomným členům přehled termínů zahájení                   
a ukončení činnosti kroužků zájmové činnosti na základních školách v Přerově ve školním roce 
2012-2013.

Komise vzala uvedené informace v předloženém materiálu na vědomí.

Vedoucí oddělení školství a mládeže Bc. Libuše Drtilová podala informaci o proběhlém šetření 
činnosti kroužků na základních školách v Přerově. Upozornila na náplň některých kroužků, ve 
kterých se evidentně jedná o doučování či přípravu žáků na přijímací řízení na střední školy.     

Komise pro výchovu, vzdělávání a sport vzala podané informace na vědomí a doporučuje Radě 
města Přerova schválit doplnění stávajících pravidel pro poskytování finančních příspěvků 
z rozpočtu města na činnost kroužků zájmové činnosti na základních školách v Přerově o níže 
uvedené body. K předložení k projednání tohoto materiálu v Radě města Přerova byla komisí 
pověřena její předsedkyně Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková.



Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na činnost kroužků 
zájmové činnosti na základních školách v Přerově:

 stávající pravidla

- finanční příspěvek z rozpočtu města na zájmovou činnost se poskytuje na žáka 
zapsaného do zájmového kroužku školy 2 x za příslušný školní rok 

- 1 žák = jeden žák zapsaný do jednoho určitého kroužku bez ohledu na to, jak často 
v týdnu tento žák do tohoto kroužku dochází

- nelze jednoho žáka, který dochází do určitého kroužku 2 x týdně, počítat za dva žáky

- počet zapsaných žáků v přehledu kroužků musí odpovídat počtu žáků evidovaných 
v třídní knize určitého kroužku

- ředitel základní školy odpovídá za údaje uvedené v odevzdaném přehledu kroužků 
zájmové činnosti příslušné školy

 doplňující body ke stávajícím pravidlům

- finanční příspěvek na žáka v kroužku se může poskytnout pouze v případě 
minimálního počtu 10 evidovaných žáků v kroužku (kroužek s nižším počtem dětí 
nelze financovat)  

- činnost kroužku musí probíhat minimálně jednou za 2 týdny příslušného školního roku

- náplní kroužku musí být aktivity pouze volnočasové, nikoliv vzdělávací, jako je např. 
doučování, příprava žáků na přijímací řízení na střední školy apod. 

- činnost kroužků probíhá v termínu od 1. 10. do 31. 05. příslušného školního roku

- přehled kroužků zájmové činnosti na základních školách je nutné doručit na Odbor 
sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova v termínu: 

za první pololetí příslušného školního roku - do konce 10. měsíce

za druhé pololetí příslušného školního roku - do konce 2. měsíce                

- odevzdaný přehled kroužků zájmové činnosti musí obsahovat i stručný popis činnosti 
jednotlivých kroužků.

5. Různé

-

6. Závěr

Další jednání komise se uskuteční v pondělí dne 23. září 2013 od 15.45 hod. v zasedací 
místnosti Rady města Přerova na nám. TGM 1, Přerov.

V Přerově dne 01. 07. 2013

……………………………….
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková

předsedkyně komise
Přílohy:

 Prezenční listina


