
Zápis č. 30

z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

Rady města Přerova

ze dne 27. 01. 2014

Přítomni: Nepřítomni:

Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D.  Jan Jüttner

Bc. Zora Horáková Jiří Petráš

Mgr. Petr Kouba

RNDr. Emil Krestýn Ph.D. Omluveni:

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková

Milan Možíš

Mgr. Zdeněk Navrátil

Oleg Plšek Hosté:

Ing. Ivan Velčovský

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 odboru sociálních věcí, školství a mládeže

4. Různé

5. 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

Komise nepřijala na minulém jednání žádné usnesení.

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 odboru sociálních věcí, školství a mládeže

Informace z oddělení školství a mládeže ve věcech školství podal za omluveného vedoucího 
oddělení Mgr. Petra Hrbka organizační pracovník komise pan Miroslav Lakomý

Komise vzala podané informace na vědomí a doporučuje Radě města Přerova schválit setrvání 
ředitelek a ředitelů škol:

- Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5

- Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16

- Základní škola Přerov, Želatovská 8

- Základní škola Přerov, Svisle 13

- Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2

na vedoucím pracovním místě ředitelky a ředitele na období 6 let a vydání potvrzení o této 
skutečnosti s náležitostmi jmenovacího dekretu.

Výsledek hlasování: pro/7, proti/1, zdržel se/1 – s c h v á l e n o

4. Různé

Na oddělení školství a mládeže byly vzneseny níže uvedené dotazy, na které bude odpovězeno 
z důvodu nepřítomnosti vedoucího oddělení Mgr. Petra Hrbka při březnovém jednání komise:

- možnost zřízení sekce tělesné výchovy pod mateřskou školou Dvořákova s vlastní právní 
subjektivitou

- zjištění možnosti získání příspěvku žákům základních škol na školy v přírodě od zdravotních 
pojišťoven prostřednictvím základních škol  

- podání informací o proběhlém zápisu dětí do mateřských škol a prvních tříd základních škol. 



5. Závěr

Další jednání komise se uskuteční v pátek dne 21. 02. 2014 od 14.30 hod. v zasedací místnosti 
Magistrátu města Přerova, Smetanova 7, Přerov.

V Přerově dne 03. 02. 2014

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

předsedkyně komise

Přílohy:

 Usnesení

 Prezenční listina



Usnesení 30. jednání

Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

Rady města Přerova

ze dne 27. 01. 2014

KOMISE PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

UKVYCH/30/3/2014 Pracovní místa ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Přerov -
novela školského zákona

d o p o r u č u j e

Radě města Přerova schválit setrvání ředitelek a ředitelů škol:

- Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5

- Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16

- Základní škola Přerov, Želatovská 8

- Základní škola Přerov, Svisle 13

- Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2

na vedoucím pracovním místě ředitelky a ředitele na období 6 let a vydání potvrzení o této 
skutečnosti s náležitostmi jmenovacího dekretu.

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/1, Zdržel se/1 - s c h v á l e n o

V Přerově dne: 03. 02. 2014

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

předsedkyně komise




