
Zápis č. 1

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova

ze dne 19. 1. 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Roman Kozák
Pavlína Lužová
Mgr. Ivana Grigárková
Mgr. Bc. Věra Václavíčková
Ing. Michal Majer
Vladimír Kočara
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Omluveni:
Mgr. Petr Kouba Mgr. Marie Plánková

Hosté:

Mgr. Vladimír Puchalský
Mgr. Romana Pospíšilová
Mgr. Petr Hrbek
Ludmila Tomaníková
Mgr. Helena Netopilová
Mgr. Radovan Rašťák
Ing. Michal Symerský
Michal Zácha, DiS.
Ing. Tomáš Dostal

Program:

1. Zahájení 
2. Představení členů výboru a hostů
3. Organizační záležitosti – personální
4. Legislativa – jednací řád výboru
5. Harmonogram práce pro rok 2015
6. Situace v Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, 

Hranická 14
7. Různé 
8. Závěr 



Zápis:

1. Zahájení

Předseda výboru pan Roman Kozák zahájil jednání prohlášením o jeho řádném svolání 
a zjištěním usnášeníschopnosti. Na základě počtu členů dle prezenční listiny bylo 
konstatováno, že výbor je usnášeníschopný. 

2. Představení členů výboru a hostů

Předseda výboru, členové výboru, organizační pracovník a hosté se stručně představili.

3. Organizační záležitosti – personální

Organizační pracovník - p. Janásová předala členům výboru informace personálního oddělení 
magistrátu, členové výboru vyplnili požadované dokumenty.

4. Legislativa – jednací řád výboru

Členové výboru byli seznámeni s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva města Přerova 
ze dne 21. 6. 2011 a toto seznámení potvrdili svým podpisem na prohlášení.

Předseda výboru nechal hlasovat o dalším programu jednání.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

5. Harmonogram práce pro rok 2015

Jednání Výboru pro školství a sport se budou konat 1x měsíčně, a to v termínech 
před zasedáním Zastupitelstva města Přerova, aby bylo možné včas předkládat případné 
návrhy a stanoviska. 

Členové výboru se shodli na konání jednání vždy v pondělí od 17 hodin.

Příští jednání výboru se uskuteční dne 16. 2. 2015 od 17 hodin. Pozvánka bude rozeslána e-
mailem.

6. Situace v Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, 
Hranická 14

Členové výboru obdrželi předem podklady, které byly součástí materiálu do RM, který byl 
projednáván dne 8. 1. 2015 – Žádost skupiny rodičů, žáků a bývalých zaměstnanců o odvolání 
paní Mgr. Bc. Věry Václavíčkové z funkce ředitelky Základní školy J. A. Komenského 
a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 (včetně příloh), Protokol o kontrole 
a Výsledek šetření stížnosti Českou školní inspekcí, Vyjádření ředitelky školy k výsledku 
šetření stížnosti. Dále byla na jednání předložena nová stížnost na ředitelku výše uvedené 
školy, která se týká postupu ve věci vyřízení podané petice (převedení učitelky z MŠ 
Pod skalkou 13 na pracoviště v Čekyni).

K dané záležitosti proběhla diskuse členů výboru a hostů.



Vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Pospíšilová uvedla, že se odbor danou 
záležitostí intenzivně zabývá. Z důvodu získání objektivního pohledu na výchovně-vzdělávací 
proces v dané škole zřizovatel požádal 18. 12. 2014 Českou školní inspekci o provedení 
komplexní inspekční činnosti a kontroly ve škole. Kontrola bude probíhat v měsíci únoru 
2015.

Vyjádření výboru - hlasování k bodu 6.

Výbor pro školství a sport bere na vědomí situaci v Základní škole J. A. Komenského 
a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14 a bude se záležitostí dále zabývat 
v návaznosti na výsledek šetření České školní inspekce, která provede kontrolu v únoru 2015.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – schváleno.

7. Různé 

7.1 – návrh Mgr. Kouby, aby byl výbor podrobněji seznámen s programem koalice v oblasti 
školství na následující 4 roky tak, aby mohl být připraven plán práce výboru 
pro následující období.

Na příští jednání výboru bude k tomuto bodu přizván Bc. Tomáš Navrátil – náměstek 
primátora pro oblast školství, který bude plán konkretizovat.

7.2 – dotaz Ing. Majera na oblast sportu a grantovou podporu.

Připravují se nová kritéria pro rok 2016, předpoklad projednávání ve výboru v březnu 
2015. 
Zastupitel p. Zácha vyzval přítomné, že uvítá připomínky ke grantovému programu, které 
mu lze zasílat e-mailem.

V Přerově 21. 1. 2015

Zapsala: Dagmar Janásová

         Roman Kozák, v.r.
          předseda výboru

Přílohy:

Usnesení z 1. jednání výboru
Prezenční listina



Usnesení 1. jednání Výboru pro školství a sport

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 19. 1. 2015

VŠS/1/4/2015 – Program 1. jednání

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 1. jednání výboru.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

VŠS/1/6/2015 – Situace v Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov –
Předmostí, Hranická 14

Výbor pro školství a sport po projednání bere na vědomí situaci v Základní škole J. A. 
Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14 a bude se záležitostí dále 
zabývat v návaznosti na výsledek šetření České školní inspekce, která provede kontrolu 
v únoru 2015.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – schváleno.

V Přerově 21. 1.2015

        Roman Kozák, v. r.
          předseda výboru


