
Zápis č. 2

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 

23. února 2015

Přítomni: Nepřítomni:

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

Hosté:
Mgr. Romana Pospíšilová
Mgr. Petr Hrbek
Ludmila Tomaníková

Program:

1. Zahájení
2. Plán pro Přerov 2014 – 2018
3. Zápis do 1. ročníků základních škol – informace Mgr. Petr Hrbek
4. Různé
5. Závěr

Zápis:

1. Zahájení

Předseda výboru pan kozák zahájil jednání prohlášením o jeho řádném svolání a zjištěním 

usnášeníschopnosti. Na základě počtu členů dle prezenční listiny bylo konstatováno, že výbor 

je usnášeníschopný.

Předseda výboru nechal hlasovat o programu jednání.

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

2. Plán pro Přerov 2014 – 2018

Pan náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil představil jednotlivé body programového 

prohlášení Rady města Přerova v oblasti vzdělání a školství. Město Přerov vypracovalo 



několik projektových záměrů, se kterými chce uspět při čerpání finančních prostředků 

z programu Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (dále ITI). V současné 

době je na projekty do oblasti mateřských škol elokováno 20 milionů Kč a pro základní školy 

113 milionů Kč. Projekty se zaměřují na zlepšení materiálních a technických podmínek škol 

(modernizace odborných učeben, revitalizace zahrad a pozemků, vznik komunitních center na 

školách, rozvoj přírodovědných a technických předmětů, zvýšení bezpečnosti žáků a studentů, 

vnitřní vybavení škol, podpora jazykových dovedností …). V rámci ITI nebudou financovány 

tzv. měkké projekty na vzdělávání pedagogických pracovníků. Podpora zájmových kroužků 

na školách bude pokračovat. Grantový program dozná výrazných změn a nebudou přímé 

podpory. V případě zájmu může statutární město Přerov podpořit vznik inkluzivní školy 

rodinného typu, bez omezení současného počtu základních škol a s využitím vhodného 

dotačního titulu.

K jednotlivým bodům proběhla diskuse členů výboru a hostů.

3. Zápis do 1. ročníků základních škol

Mgr. Petr Hrbek seznámil členy výboru s výsledky zápisu dětí do ZŠ v Přerově. Celkem bylo 

zapsáno 559 žáků a letošní zápis lze označit jako nadprůměrný. V Přerově nastupují do škol 

ročníky z období zvýšené porodnosti (2007 – 2010), ale od zápisu v roce 2017 budou počty 

zapsaných výrazně nižší. V letošním školním roce navštěvuje základní školy 3540 žáků.

4. Různé

Tomaníková - Informovala výbor o dobré spolupráci základních škol s Komisí pro občanské 

záležitosti, kdy školy organizují doprovodný program.

Majer, Kočara – Je nutné najít dostatečný časový prostor pro projednání jednotlivých 

grantových žádostí.

5. Závěr

Pracovní skupina předjedná grantové žádosti z oblasti sportu a volného času.

Další jednání výboru proběhne 11. března od 14.00 hod v zasedací místnosti 

na Smetanově ulici.

V Přerově dne 27. 2. 2015

Zapsal: Petr Hrbek

          Roman Kozák v.r.
předseda výboru

Přílohy: 
Prezenční listina 
Usnesení z 2. jednání výboru 



Usnesení 2. jednání Výboru pro školství a sport

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 23. 1. 2015

VŠS/2/1/2015 – Program 2. jednání

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 2. jednání výboru.

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

V Přerově 27. 2. 2015

         Roman Kozák v.r.
          předseda výboru


