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Název materiálu:

Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – poskytnutí dotace 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a Soukromou základní školou 
Acorn´s & John´s school s.r.o, IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 
2883/2, jako příjemcem, na úhradu části nákladů školy v přírodě organizované v období 26. 
05. – 30. 05. 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.7.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 92. schůzi konané dne 04. 06. 2014, přijala usnesení 
3507/92/7/2014 a podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

Odbor ekonomiky:



Vzhledem k tomu, že příslušný objem finančních prostředků, v případě schválení, má být 
poskytnut ze zdrojů vymezených v rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014 na 
zotavovací pobyty, závisí na rozhodnutí orgánů města, zda schválí poskytnutí dotace výše 
uvedenému subjektu.

Důvodová zpráva:

Jednatel Soukromé základní školy Acorn´s & John´s school s.r.o., pan Stanislav Žalud, 
písemně požádal o vysvětlení situace k poskytování jednorázového příspěvku statutárního 
města Přerova na školu v přírodě organizovanou jmenovanou soukromou školou. 
Zastupitelstvo města Přerova na svém 21. zasedání konaném 9. prosince 2013 schválilo 
„Školy v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol zřízených 
statutárním městem Přerovem ve školním roce 2013/2014. Součástí projektu je i poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč na jednoho žáka a pobyt. 
Žáci navštěvující Soukromou základní školu Acorn´s & John´s school s.r.o. nebyli do tohoto 
projektu zahrnuti, a to z důvodu poskytování roční dotace ve výši 100.000,- Kč na provozní 
náklady soukromé základní školy z prostředků statutárního města Přerova.
Situace kolem financování škol v přírodě se zásadně změnila v březnu 2014, kdy Všeobecná 
zdravotní pojišťovna ČR (dále VZP) vyhlásila svůj podpůrný program pro lokality se 
znečištěným životním prostředím, nazvaný „Za zdravým vzduchem“. Uvedený program 
umožňuje pojištěncům VZP a současně členům Klubu pevného zdraví čerpat až 1.200,- Kč na 
pobyt dítěte ve škole v přírodě, za podmínky finanční spoluúčasti obce nebo 
znečišťovatele. V kontextu těchto pravidel se může jevit nezahrnutí žáků soukromé základní 
školy do původního projektu škol v přírodě jako jejich znevýhodnění.
Odbor sociálních věcí a školství proto navrhuje:
1. zachovat rovný přístup k možnosti čerpat finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč z 

prostředků statutárního města Přerova na školy v přírodě pro všechny žáky plnící 
povinnou školní docházku v základních školách všech zřizovatelů v Přerově,

2. poskytnout dotaci ve výši 12.000,- Kč (12 žáků se zúčastnilo školy v přírodě) Soukromé 
základní škole Acorn´s & John´s school s.r.o., a tím současně i umožnit pojištěncům VZP 
soukromé školy čerpat finanční prostředky z fondu VZP.

Skutečný počet žáků dotčené soukromé školy byl upřesněn po absolvování školy v přírodě, 
která se uskutečnila ve dnech 26. 05. – 30. 05. 2014 v Horské chatě Brian na Horní Bečvě. 
Rada města Přerova schválila usnesení s návrhem dotace pro soukromou základní školu v 
maximální výši 13.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že odbor již zná skutečný počet žáků, kteří 
absolvovali tuto školu v přírodě, dotace je Zastupitelstvu města Přerova navržena dle 
skutečnosti, a to ve výši 12.000,- Kč.
Finanční prostředky na pokrytí výše uvedené dotace ve výši 12.000,- Kč pro Soukromou 
základní školu Acorn´s & John´s school s.r.o., budou pokryty z rozpočtu kapitoly základní 
školy a nebude požadováno navýšení formou rozpočtového opatření.


