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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 25. 11. 2013

Předloha pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 09. 12. 2013

Předkladatel: Mgr. Dušan Hluzín, náměstek primátora

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

Oldřiška Sedláčková, vedoucí odboru ekonomiky

Mgr. Petr Hrbek, referent oddělení školství a mládeže

Název materiálu:

„Školy v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol 
zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 2013/2014 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje „Školy v přírodě“ - Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol 
zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 2013/2014, včetně podmínek 
financování tohoto projektu. 

Znění projektu, včetně podmínek jeho financování, je přílohou důvodové zprávy.

2. schvaluje předfinancování části nákladů škol v přírodě – zotavovacích pobytů uvedených v bodě 
1. tohoto usnesení ve školním roce 2013/2014 pro žáky z rodin v hmotné nouzi, a to ve výši dávky 
pomoci v hmotné nouzi - mimořádné okamžité pomoci v jednotlivém daném případě. Uvedené 
předfinancování části nákladů škol v přírodě nepřekročí celkovou částku 150.000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

       Termín: 30. 06. 2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 80. schůzi konané dne 13. 11. 2013 a podává návrh
Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. Zotavovací pobyty 
s finančním příspěvkem města Přerova budou dostupné všem sociálním vrstvám. Pobyty 



ve zdravotně příznivém prostředí pozitivně ovlivní zdraví dětí a budou mít i sociální efekt, 
dojde k upevnění vztahů ve třídě, žáci získají zkušenosti s odloučením od rodičů.

Odbor ekonomiky:

V návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014 je vyčleněna účelově určená částka 
k financování zotavovacích pobytů ve výši 2.253.000 Kč. Jedná se o zdroje předpokládané 
finanční spoluúčasti města na ozdravných pobytech 2013, jejichž realizace byla zrušena 
(výdaje města 6,3 mil Kč  - dotace 4,5 mil. Kč), které byly doplněny o část účelových
prostředků, původně určených např. na nadstandardní pedagogické služby, které odbor 
sociálních věcí a školství vrací do rozpočtu statutárního města roku 2013 (viz. Předloha 
Rozpočtové opatření č. 16).

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov patří do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, které má prokazatelně 
negativní vliv na nemocnost dětí. K ozdravění dětí mohou přispět pravidelně se opakující 
zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí. 

Základní školy zřízené statutárním městem Přerovem již nyní pořádají tzv. školy v přírodě 
pro žáky 1. stupně, avšak nejedná se o plošné pobyty pro všechny žáky. Většina základních 
škol v souladu se svým školním vzdělávacím programem organizuje pobyty jen pro žáky 
v některých ročnících. Odbor sociálních věcí a školství proto navrhuje sjednocení podmínek 
pro pořádání zotavovacích pobytů – škol v přírodě pro žáky 2. – 5. ročníků základních škol 
zřízených statutárním městem Přerovem. Z důvodu nutnosti stanovit jasné a shodné podmínky 
pro realizaci pobytů byl zpracován projekt realizace těchto pobytů pro školní rok 2013/2014.

Projekt realizace pobytů, včetně podmínek financování, je přílohou této důvodové zprávy.

Školy v přírodě – zotavovací pobyty se ve školním roce 2013/2014 uskuteční vzhledem 
k tomu, že ve městě Přerov byla opakovaně zaznamenána zhoršená kvalita ovzduší, 
to znamená, na území města Přerova došlo v letech 2012 a 2013 k překročení povoleného 
počtu překročení imisních limitů pro suspendované částice PM10, vyhlášených pro ochranu 
zdraví v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Pobyty budou probíhat na území České republiky, a to v rozsahu 5 dnů v měsících únor –
červen 2014 (dle návaznosti na školní vzdělávací program dané školy a další školní aktivity), 
přičemž každý žák se může zúčastnit v uvedeném školním roce pouze jednoho dotovaného 
pobytu.

Dle zahajovacích výkazů k datu 30. 9. 2013 mají základních školy zřízené městem Přerovem 
ve 2. – 5. ročnících ve školním roce 2013/2014 celkem 1.603 žáků.

Možnost realizace zotavovacích pobytů byla projednána s řediteli základních škol zřízených 
statutárním městem Přerovem. Ředitelé upraví školní vzdělávací programy svých škol
pro školní rok 2013/2014 a budou zajišťovat realizaci zotavovacích pobytů. Výběr dodavatele
ubytování, stravování a dopravy bude proveden formou veřejné zakázky v souladu s Vnitřním 
předpisem č. 9/2012 vydaným Radou města Přerova „Zásady postupu při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“. Pracovníci Oddělení školství a mládeže 
a Úseku veřejných zakázek Magistrátu města Přerova poskytnou ředitelům základních škol 



potřebnou součinnost tak, aby při zadávání veřejných zakázek byly nastaveny shodné 
podmínky a došlo k maximální hospodárnosti při využívání finančních prostředků.

Financování zotavovacích pobytů ve školním roce 2013/2014:

 Statutární město Přerov poskytne ve školním roce 2013/2014 finanční příspěvek 
ve výši 1.000,- Kč na 1 žáka a pobyt. 

Doplatek do výše částky za celý pobyt (včetně dalších aktivit a výletů) hradí rodiče žáků. 
Odbor doporučuje, aby tento doplatek nepřesáhl 100% finančního příspěvku statutárního 
města Přerova. 

Předpoklad finančních nákladů na příspěvky žákům v roce 2014 činí 1.603.000,- Kč.
 Náklady na platy a na pobyty pedagogů a ostatních doprovodných osob budou 

hrazeny z rozpočtů jednotlivých základních škol. Výše rozpočtu státních prostředků 
pro rok 2014 nemají ředitelé škol v současné chvíli k dispozici. Statutární město Přerov 
může v případě prokazatelně zvýšených nákladů, které nelze vykrýt ze státního 
rozpočtu pro nedostatek finančních prostředků, v odůvodněných případech
poskytnout finanční prostředky na částečnou úhradu daných nákladů.

Odůvodněnost požadavků ředitelů základních škol posuzuje Odbor sociálních věcí 
a školství Magistrátu města Přerova a výše finančních nákladů na pedagogy a ostatní 
doprovodné osoby nepřesáhne v roce 2014 celkem 500.000,- Kč. 

 Zotavovací pobyty jsou určeny všem sociálním vrstvám. V případě rodin v hmotné 
nouzi bude projednána s Úřadem práce, územním pracovištěm Přerov, možnost žádosti 
o mimořádnou okamžitou pomoc ke krytí částky za zotavovací pobyt. Úřad práce však 
tyto finanční prostředky poskytne městu až po absolvování pobytu dítětem. Při této 
variantě však hrozí riziko, že žadatelé nebudou v daném období v hmotné nouzi a tím 
pádem bude nutné částku doplatku za pobyt vymáhat po rodičích dítěte. Úspěšnost 
vymožení částek nelze v těchto případech zaručit. Předem též nelze přesně vyčíslit počet 
žadatelů, odbor SVŠ pouze odhaduje jejich počet na 150.

Předpoklad finančních nákladů na předfinancování úhrad pobytů za žáky z rodin v hmotné 
nouzi pro rok 2014 činí 150.000,- Kč.

Předpokládané celkové finanční prostředky ke krytí nákladů souvisejících s realizací 
zotavovacích pobytů v roce 2014 činí 2.253.000,- Kč.

Tyto finanční prostředky jsou zajištěny v rozpočtu pro rok 2014 – viz předloha 
materiálu - Rozpočet statutárního města Přerova pro rok 2014.

Základní školy je v roce 2014 obdrží do svých provozních rozpočtů formou účelově vázané 
dotace. Nevyčerpané finanční prostředky odbor sociálních věcí a školství vrátí na rezervu 
statutárního města Přerova do 31. 12. 2014.

Vzhledem k tomu, že některé základní školy již zahájily přípravu škol v přírodě 
dle stávajících školních vzdělávacích programů a zvyklostí školy, je vhodné, aby realizaci 
těchto škol v přírodě takto i dokončily.  I na tyto pobyty bude poskytnut příspěvek na žáka 
a příp. pedagogy v rozsahu dle projektu. V těchto případech může nastat situace, že doplatek 
rodičů žáků překročí 100% finančního příspěvku města. ZŠ Trávník takto již objednala školy 



v přírodě pro žáky 2. až 5. ročníku, ZŠ Želatovská pro žáky 3. a 4. ročníku a ZŠ Velká Dlážka 
pro žáky 2. a 4. ročníku. 

Odbor sociálních věcí a školství po realizaci zotavovacích pobytů žáků základních škol v roce 
2014 provede vyhodnocení projektu. Na základě výsledků vyhodnocení se bude zabývat 
případnou možností realizovat zotavovací pobyty pro žáky základních škol i v dalším období.


