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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 1.6.2015

Předloha pro 7. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2015

Předkladatel: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
Petr Hrbek, Mgr.

Název materiálu:

Výsledek inspekčního šetření Českou školní inspekcí a kontrol na Základní škole J. A. 
Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

bere na vědomí výsledek inspekční činnosti a kontroly provedené Olomouckým inspektorátem 
České školní inspekce ve dnech 12., 13. a 17. - 19. února 2015 a výsledky kontrol zřizovatele 
v Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14. 
Inspekční zpráva a výsledky kontrol zřizovatele jsou přílohou důvodové zprávy.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 18. schůzi konané dne 21. 05. 2015 a usnesením 
č. 489/18/8/2015 bod 1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Výbor pro školství a sport:

projedná danou záležitost na svém jednání dne 1. 6. 2015. 

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 3. zasedání konaném dne 2. února 2015 usnesením č. 
57/3/2/2015 uložilo náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi informovat Zastupitelstvo města 



Přerova o výsledcích kontrol České školní inspekce a kontrol zřizovatele na Základní škole J. A. 
Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14, které před tím projedná Rada města 
Přerova.

A. Česká školní inspekce
Dne 12. 12. 2014 město obdrželo žádost skupiny rodičů, žáků a zaměstnanců Základní školy J. A. 
Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, o odvolání paní Mgr. Bc. Věry 
Václavíčkové z funkce ředitelky školy. V žádosti se mimo jiné zmiňoval požadavek na splnění 
garance zřizovatele, že nový školní vzdělávací program bude průnikem vzdělávacích koncepcí obou 
původních škol se zachováním toho nejlepšího z každé z nich.
Dne 23. 12. 2014 město obdrželo od České školní inspekce výsledek šetření stížnosti zákonných 
zástupců žáků IV. A jmenované školy a protokol o kontrole. V protokolu o kontrole byl uveden 
zjištěný nedostatek v oblasti pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků dle § 51 odst. 4 
školského zákona. Ředitelka školy neodůvodněně požadovala k žádosti zákonných zástupců o slovní 
hodnocení doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Stížnost zákonných zástupců byla 
shledána ve dvou ze tří bodů jako důvodná, a to v bodě nezohledňování vzdělávacích potřeb žáků IV. 
A třídy a nerespektování výchovných a vzdělávacích strategií deklarovaných v ŠVP a v bodě 
neposkytnutí relevantních informací k povolení slovního hodnocení žáků.
Vzhledem k výše uvedenému a ve snaze získat ucelené a aktuální informace o stavu výchovně 
vzdělávacího procesu na dotčené základní a mateřské škole v Předmostí zřizovatel požádal dne 18. 12. 
2014 Českou školní inspekci o provedení komplexní inspekční činnosti v nejbližším možném termínu.

Statutární město Přerov obdrželo inspekční zprávu k inspekční činnosti a protokol o kontrole podle § 
174 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Inspekční zpráva čj. ČŠIB-199/15-B (viz příloha č. 1 důvodové zprávy):
Inspekční činnost na dotčené škole proběhla ve dnech 12., 13. a 17. – 19. února 2015 a v inspekční 
zprávě jsou obsaženy zejména následující skutečnosti:
 velmi dobré personální podmínky školy umožňují v plném rozsahu plnit záměry a cíle školních 

vzdělávacích programů,
 ředitelka školy po svém nástupu do funkce od 1. října 2013 aktualizovala nebo nově vytvořila řadu 

zásadních školních dokumentů, jejichž prostřednictvím zajistila a zefektivnila řízení celého 
sloučeného subjektu,

 škola je dlouhodobě otevřená inkluzivnímu vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, pro které vytváří na jednotlivých pracovištích vhodné podmínky,

 funkčním způsobem byly skloubeny vzdělávací koncepce obou původních slučovaných subjektů a 
byly sestaveny přechodné učební plány, které vytvořily prostor pro srovnání případných rozdílů v 
učebních osnovách v jednotlivých vzdělávacích oblastech,

 předškolní vzdělávání probíhalo na všech pracovištích na požadované až nadstandardní úrovni,
 opakovaně byl sledován průběh výuky (anglický jazyk, český jazyk, přírodověda, vlastivěda) ve 

třídě IV. A, ve které byly v aktuálním školním roce zaznamenány stížnosti zákonných zástupců na 
úroveň výchovně vzdělávacího procesu. U některých žáků docházelo ve sledovaných hodinách k 
nesoustředění a nerespektování stanovených pravidel chování. Nároky kladené na žáky byly 
přiměřené, přihlížely k jejich individuálním potřebám, efektivitě výuky přispěla činnost asistentky 
pedagoga. Situace ve třídě byla v době realizované inspekční činnosti stabilizována.

 průběh vzdělávání na 1. stupni ZŠ měl celkově velmi dobrou úroveň,
 průběh vzdělávání na 2. stupni ZŠ měl celkově požadovanou úroveň,
 škola má na velmi dobré úrovni zpracovaný systém hodnocení výsledků vzdělávání,
 škole se daří deklarované záměry školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání a 

základní vzdělávání úspěšně naplňovat,
 v průběhu inspekční činnosti byl upřesněn a doplněn evaluační systém předškolního vzdělávání, 

proběhla aktualizace vnitřního řádu školní družiny, byl vydán dodatek školního vzdělávacího 
programu k předmětu aplikované tělesné výchovy pro žáky tělesně postižené,



 do budoucna lze promyslet účinnější koordinaci jednotlivých pracovišť mateřské školy,
 spojení škol přineslo zvýšení počtu žáků, tříd a pedagogů, postupně docházelo ke změnám v 

personálním obsazení základní školy tak, aby byla zabezpečena co nejvyšší odborná 
kvalifikovanost pedagogických pracovníků,

 nové organizační schéma odpovídá nové situaci ve sloučeném subjektu.

Protokol o kontrole čj. ČŠIB-200/15-B:

Protokol o kontrole je neveřejný, z tohoto důvodu se orgánům města předkládá výňatek z tohoto 
protokolu.

Předmět kontroly:
Inspekční činnost podle § 174 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních 
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle § 174 odst. 
2 písm. d) školského zákona.

***
B. Kontroly zřizovatele

Přílohou důvodové zprávy jsou výsledky kontroly zřizovatele konané v obdobích:
21. 1. – 31. 1. 2015 (příloha č. 2 důvodové zprávy),
2. 3. – 25. 3. 2015 (příloha č. 3 důvodové zprávy),
22. 9. – 2. 10. 2014 (příloha č. 4 důvodové zprávy).

Ke všem provedeným kontrolám ředitelka školy předložila zprávu o odstranění nebo prevenci 
nedostatků zjištěných kontrolou. Všechny tyto podklady jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a 
školství.

Mimo tyto kontroly bylo zjištěno zřizovatelem následující:

Dne 13. 1. 2015 byla doručena stížnost na postup ředitelky ve věci vyřízení (resp. nevyřízení) petice s 
podpisy 30 osob proti přeřazení paní učitelky Pelíškové z MŠ Pod skalkou do MŠ Čekyně. Ředitelka 
školy vyhodnotila petici jako neplatnou. Rada města danou věc projednala na 10. schůzi dne 19. 2. 
2015. Stížnost byla shledána jako důvodná, ředitelka školy petici vyhodnotila nesprávně, neboť 
obecně je nutné každé podání posuzovat dle obsahu nikoli dle formy a slovních formulací. A dále se 
nelze odvolávat na neplatnost petice z důvodu, že u některých petentů není uvedena úplná adresa 
bydliště. 
Záležitost personálního obsazení MŠ Pod skalkou byla projednána s ředitelkou, která po skončení 
školního roku 2014/2015 vyhodnotí situaci v personální oblasti mateřských škol a dle aktuální situace 
zváží příp. převedení paní učitelky z pracoviště v Čekyni na pracoviště Pod skalkou. 

Dne 15. 1. 2015 zaslala škola finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu Krajského 
úřadu Olomouckého kraje za rok 2014. Ve vypořádání uvedla, že z přiděleného objemu finančních 
prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu pod účelovým znakem 33356 – přímé náklady na 
vzdělávání za rok 2014 uspořila částku 91 449,- Kč a úspora vznikla díky nižším zákonným odvodům 
zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnavatele. Tyto odvody jsou součástí ostatních 
neinvestičních výdajů tzv. ONIV a ty jsou orientačním ukazatelem uvedeným v dokumentu „Principy 
rozdělování dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení v působnosti 
Olomouckého kraje na rok 2014“. V těchto principech je uvedeno, že v případě, že škola nevyčerpá 
odvody vyčerpat ve výši odpovídající čerpání mzdových prostředků, může ušetřené finanční 
prostředky stanovené na odvody vyčerpat v rámci přímých ostatních neinvestičních výdajů 
(např. učební pomůcky v ZŠ, hračky v MŠ).



Školská rada při Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, 
Hranická 14:
Rada města Přerova na své 9. schůzi konané dne 5. 2. 2015 usnesením č. 210/9/11/2015 bod 4. uložila 
vedoucí odboru sociálních věcí a školství svolat jednání za účasti členů školské rady při ZŠ J. A. 
Komenského a za přítomnosti zástupců členů Rady města Přerova. Jednání se uskuteční dne 28. 5. 
2015 a budou na něm projednány aktuální výstupy z činnosti České školní inspekce a kontrol 
zřizovatele.


