
Zápis č. 4

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova

ze dne 20. 4. 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Romana Kozák
Mgr. Ivana Grigárková
Mgr. Bc. Věra Václavíčková - příchod 17,05 h Omluveni:
Ing. Michal Majer
Vladimír Kočara
Mgr. Marie Plánková
Mgr. Petr Kouba
Pavlína Lužová
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.

Hosté:

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. – zastupitelka města
Ing. Richard Šlechta – zastupitel města
Mgr. Petr Hrbek – vedoucí odd. školství a mládeže
Miroslav Lakomý – referent odd. školství a mládeže – odchod 18,40 h

Organizační pracovník:

Dagmar Janásová

Program:

1. Zahájení 
2. Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 – informace Mgr. Hrbek
3. Projednání nových kritérií k hodnocení žádostí o dotace v oblasti sportu a volného času
4. Různé 
5. Závěr 

Zápis:

1. Zahájení

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



Předseda výboru nechal hlasovat o programu jednání.

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

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 – informace Mgr. Hrbek

Vedoucí oddělení školství a mládeže MMPr informoval přítomné o výsledcích zápisu dětí 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016. Zpráva o vyhodnocení zápisu dětí 
do MŠ je přílohou zápisu.

Aktuálně se projevil odchod silnějších ročníků do základních škol, volná místa v MŠ jsou 
v počtu 31, zřizovatel neuděloval výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě pro třídy 
naplňované nově přijatými dětmi, výjimky byly schváleny pouze pro třídy s dětmi přijatými 
v předchozích letech (děti již docházející do MŠ). Do budoucna bude nutné řešit volnou 
kapacitu mateřských škol.

Příspěvek hosta – Ing. Šlechta:

Nechal si předložit informace o hospodaření mateřských škol a jeslí. Náklady na jesle jsou 
pro město výrazně vyšší než náklady vynaložené na MŠ, přitom jsou některé děti v jeslích až 
do 4 let. Školy a školská zařízení se jeví jako poddimenzované, bude projednávat hospodářský 
výbor.

3. Projednání nových kritérií hodnocení žádostí o dotace v oblasti sportu a volného času

Členové výboru obdrželi e-mailem 16. 4. 2015 návrh Metodiky podpory sportu a volného 
času. Bližší informace k předloženému dokumentu uvedl host pan Lakomý. Proběhla rozsáhlá 
diskuse v dané věci. Host Ing. Šlechta uvedl, že má jiný názor, podporovat by se měly široké 
aktivity dětí, nikoliv vrcholový sport, dále je třeba finance směřovat do vlastních, tj. 
městských sportovišť (včetně sportovišť škol a školských zařízení).

Ing. Šlechta a paní Lužová přednesli požadavek na provedení průzkumu prostřednictvím 
základních a mateřských škol – jaké aktivity děti dělají ve volném čase, zda organizovaně 
apod.

Členové výboru navrhli v dané věci vytvořit pracovní skupinu, která bude jednat s náměstkem 
primátora Bc. Navrátilem. Členové pracovní skupiny dále ve spolupráci s panem Lakomým 
nasimulují dle předložených kritérií letošní žádosti o dotace, aby bylo možné posoudit 
výsledný efekt postupu dle nových kritérií v budoucnu.

Navržení členové pracovní skupiny: Mgr. Kouba, Ing. Majer, p. Kočara a Mgr. Dvorský, 
Ph.D.

Předseda výboru nechal hlasovat o ustanovení pracovní skupiny, její činnosti a o navržených 
členech.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.



4. Různé 

4.1 – Informace o zřízení e-mailové schránky výboru: VyborZM.VSS@prerov.eu.

4.2 – Mgr. Kouba požádal o předkládání materiálů k projednání ve výboru, p. Kozák projedná 
s Bc. Navrátilem.

4.3 – Mgr. Grigárková a p. Lužová seznámily členy výboru se svojí iniciativou a požádaly 
o podporu výboru. Jedná se o zorganizování veřejné diskuse o inkluzívním vzdělávání 
v Městském domě, přenos prostřednictvím Televize Přerov, s.r.o., účast odborníků z MŠMT, 
ČŠI, ze škol. Otázkou je úhrada vzniklých nákladů na tuto akci (pronájem sálu, cestovné, 
občerstvení atd.), výbor nedisponuje žádnými finančními prostředky.

Mgr. Grigárková a paní Lužová předloží podrobnější podklady k akci.

Předseda výboru nechal o dané záležitosti hlasovat, výbor vzal tuto aktivitu na vědomí.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

4.4 – Mgr. Dvorský, Ph.D. informoval výbor o aktivitě Základní školy Přerov, Želatovská 8, 
rozvíjející se spolupráce s Mateřskou školou Přerov, Kouřílkova 2, budoucí zaměření MŠ 
na sport, nebude se jednat o „hokejovou“ školu, ale dětem bude nabídnuto více sportovních 
aktivit. Základní škola připravuje 3. hodinu tělesné výchovy, která bude tematicky rozdělena 
na různé sporty. Mgr. Dvorský předloží podrobnější informace na výboru v květnu 2015.

4.5 – Mgr. Bc. Václavíčková – 3. hodina tělesné výchovy je již v Základní škole J. A. 
Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14 zavedena v tomto školním 
roce pro 1. – 3. ročníky, kladné ohlasy, spolupráce se svazem juda, předpokládá se další 
rozvíjení těchto aktivit a nově bude na sport zaměřena také MŠ Vinary.

Poznámka: konkrétní zaměření zvažují i další mateřské školy, v budoucnu se předpokládá 
větší konkurence mezi nimi.

4.6 – paní Lužová vznesla dotaz, proč nejsou dostupné aktivity na dopravním hřišti 
pro mateřské školy. Odd. školství a mládeže MMPr osloví ředitelky MŠ s dotazem, zda mají 
zájem docházet na dopravní hřiště Atlas a v případě zájmu bude vznesen dotaz na podmínky 
přímo na vedení Atlasu – není to městská organizace, zřizuje ji kraj.

4.7 – Další jednání výboru se uskuteční 4. 5. 2015 v 17 hodin a 1. 6. 2015 v 17 hodin.

5. Závěr

Jednání výboru bylo ukončeno v 19,20 hodin.

Zapsala: Dagmar Janásová

             Roman Kozák
           předseda výboru



Přílohy:

Usnesení ze 4. jednání výboru
Vyhodnocení zápisu dětí do mateřských škol
Prezenční listina

Usnesení 4. jednání Výboru pro školství a sport

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 20. 4. 2015

VŠS/4/1/2015 – Program 4. jednání výboru

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 4. jednání výboru.

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

VŠS/4/3/2015 – Pracovní skupina – Metodika podpory sportu a volného času

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje zřízení pracovní skupiny ve složení 
Mgr. Kouba, Ing. Majer, p. Kočara a Mgr. Dvorský, Ph.D. Pracovní skupina se bude zabývat 
metodikou podpory sportu a volného času.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

VŠS/4/4.3/2015 – Veřejná diskuse k inkluzívnímu vzdělávání

Výbor pro školství a sport po projednání bere na vědomí aktivitu Mgr. Ivany Grigárkové 
a Pavlíny Lužové směřující k uspořádání veřejné diskuse k inkluzívnímu vzdělávání.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

V Přerově 21. 4. 2015

        Roman Kozák
     předseda výboru


