
Zápis č. 5

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova

ze dne 1. 6. 2015

Přítomni: Nepřítomni:

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

Hosté:

Bc. Tomáš Navrátil – příchod v 18,15 h
Ing. Tomáš Dostal – zastupitel města – odchod 18,30 h
Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství
Mgr. Petr Hrbek – vedoucí odd. školství a mládeže

Organizační pracovník:

Dagmar Janásová

Program:

1. Zahájení 
2. Informace z jednání Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova
3. Výsledek inspekčního šetření Českou školní inspekcí a kontrol na Základní škole 

J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14
4. Metodika na podporu sportu a volného času v Přerově v roce 2016 – informace pracovní 

skupiny
5. Různé 
6. Závěr 



Zápis:

1. Zahájení

Jednání výboru zahájil Mgr. Petr Kouba prohlášením o jeho řádném svolání a zjištěním 
usnášeníschopnosti. Na základě počtu členů dle prezenční listiny bylo konstatováno, že výbor 
je usnášeníschopný. Byli přivítáni přítomní hosté. Mgr. Kouba nechal hlasovat o programu 
jednání.

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

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 5. jednání výboru.

1.1 Volba řídícího

V souladu s ustanovením Článku 3 bodu 6 členové výboru pověřili Mgr. Petra Koubu řízením 
jednání výboru, a to na dobu neurčitou.

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

Výbor pro školství a sport po projednání pověřuje člena výboru Mgr. Petra Koubu řízením 
jednání, a to na dobu neurčitou.

1.2 Legislativa – jednací řád výbor

Členové výboru byli seznámeni s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva města Přerova 
účinným od 1. 6. 2015. Toto seznámení potvrdili svým podpisem na prohlášení.

1.3 Nominace člena výboru na předsedu výboru

Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města Přerova na svém 6. zasedání konaném dne 
11. 5. 2015 usnesením č. 123/6/2015 bod 5. odvolalo z funkce člena a předsedy Výboru 
pro školství a sport pana Romana Kozáka, výbor v současné době řídí pověřený člen 
Mgr. Petr Kouba. Členové výboru diskutovali k dané situaci, Ing. Majer navrhl nominaci 
Mgr. Kouby na předsedu výboru. Podnět bude podán Zastupitelstvu města Přerova 
na 7. zasedání konaném dne 8. 6. 2015.

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

Výbor pro školství a sport po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, předsedou Výboru pro školství a sport Mgr. Petra Koubu.

2. Informace z jednání Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova

Řídící jednání seznámil přítomné s usneseními z 16., 17. a 18. schůze Rady města Přerova, 
která se týkala oblasti školství. Mgr. Pospíšilová doplnila upřesňující informace.



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

Proběhla diskuse k dané záležitosti. Vedoucí odboru Mgr. Pospíšilová doplnila, že jednání
v dané věci se členy školské rady při ZŠ J. A. Komenského proběhne 11. 6. 2015 (původní 
termín 28. 5. 2015 byl zrušen na žádost předsedkyně školské rady), dále seznámila přítomné 
se zněním odpovědí, které byly zaslány stěžovatelům (p. Lužová, p. Němeček, p. Zavadilová) 
a dále podala informaci k výsledkům kontrolní činnosti zřizovatele. 

Členka výboru paní Lužová uvedla, že dle jejího názoru nebyl řádně prošetřen údajný 
nerovný přístup ředitelky školy k zaměstnancům a navrhla doporučit zřizovateli prověření 
celkového klimatu školy formou anonymního dotazníku pro zaměstnance školy. 

Výsledek hlasování: pro 2, proti 1, zdrželo se 5 – výbor nepřijal usnesení.

Výbor pro školství a sport po projednání nepřijal usnesení ve věci doporučit zřizovateli 
prověření celkové klimatu Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov –
Předmostí, Hranická 14, formou anonymního dotazníku pro zaměstnance školy.

Po rozsáhlé diskusi nechal řídící jednání hlasovat ke zpracovanému materiálu „Výsledek 
inspekčního šetření Českou školní inspekcí a kontrol na Základní škole J. A. Komenského a 
Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14“, který bude projednávat Zastupitelstvo 
města Přerova na 7. zasedání dne 8. 6. 2015:

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

Výbor pro školství a sport po projednání bere na vědomí výsledky inspekčního šetření Českou 
školní inspekcí a kontrol na Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 a doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení dle 
předloženého návrhu.

Ředitelka školy Mgr. Bc. Václavíčková předala členům výboru vyjádření, ve kterém sděluje 
informace k chodu a financování školy. Vyjádření je přílohou tohoto zápisu. Ředitelka školy 
požádala členy výboru o podporu ve věci nadstandardního financování školy. K žádosti 
ředitelky školy připraví Odbor sociálních věcí MMPr analýzu.

Řídící jednání nechal hlasovat v dané věci:

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

Výbor pro školství a sport po projednání bere na vědomí žádost ředitelky Základní školy
J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 a doporučuje
zřizovateli zachování koncepce školy, a to i v případě dočasně zvýšených finančních 
požadavků na rozpočet města Přerova.



4. Metodika na podporu sportu a volného času v Přerově v roce 2016 – informace 
pracovní skupiny

Bc. Navrátil k dané věci uvedl, že doporučuje setrvat u připravených kritérií. V rámci diskuse 
bylo opětovně navrženo testování, aby se zjistila funkčnost kritérií při jakémkoli objemu 
finančních prostředků.

Na základě rozhodnutí vedoucí odboru Mgr. Pospíšilové testování dle navržených kritérií
provede oddělení školství a mládeže, členové výboru budou informováni na dalším jednání.

5. Různé

5.1  Dopravní výchova v MŠ

Na základě podnětu paní Lužové byl proveden průzkum zájmu o dopravní výchovu v SVČ 
Atlas a Bios u ředitelek mateřských škol. Zájem projevily tři čtvrtiny škol, ředitelka SVČ 
Mgr. Mašková nabídla MŠ program, poplatek za 1 dítě je 15,- Kč, ředitelky si budou účast na 
programech objednávat samostatně.

5.2  Podpora inkluze

Mgr. Grigárková a p. Lužová stručně seznámily členy výboru se svojí iniciativou, jedná se 
o uspořádání kulatého stolu k inkluzivnímu vzdělávání v Městském domě, přenos 
prostřednictvím Televize Přerov, s.r.o., účast odborníků z MŠMT, ČŠI, ze škol. Předpoklad 
konání 9. 11. 2015, rozsah cca 3 hodiny. Zpracují podrobnější písemný podklad a předají ho 
vedoucí odboru Mgr. Pospíšilové.

Výbor pro školství a sport vyjadřuje podporu inkluzivnímu vzdělávání na všech základních 
školách zřízených statutárním městem Přerovem.

5.3  Značení sportovišť

Ing. Majer upozornil na špatné značení sportovišť ve městě. Návštěvníci různých kulturních 
a sportovních akcí obtížně hledají místo konání. Po diskusi nechal řídící jednání hlasovat:

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

Výbor pro školství a sport po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
doporučit Radě města Přerova provést analýzu a následné doplnění orientačního dopravního 
značení významných místních cílů (sportoviště: sportovní hala Spartak, zimní stadion, 
Přerovská rokle, krytý bazén apod.).

5.4  Stav dětských hřišť ve městě

Ing. Majer upozornil na špatný technický stav dětského hřiště v Předmostí, kde hrozí vážný 
úraz dětí (např. trčí šrouby ze skluzavky). Také ostatní členové výboru upozorňují na špatný 
stav ostatních hřišť. Správa dětských hřišť nespadá do kompetence odboru SVŠ, tako 
informace bude předána odboru právy majetku a komunálních služeb. Záležitost již také 
projednával místní výbor v Předmostí.



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

Výbor pro školství a sport po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
doporučit Radě města Přerova provést kontrolu technického stavu dětských hřišť na území 
města Přerova.

5.5 Další jednání výboru se uskuteční 24. 8. 2015 v 16 hodin v zasedací místnosti MMPr 
Smetanova ul. 7.

6. Závěr

Jednání výboru bylo ukončeno v 19,30 hodin.

V Přerově 3. 6. 2015
Zapsala: Dagmar Janásová

Mgr. Petr Kouba Dagmar Janásová
        řídící jednání výboru       organizační pracovník výboru

Přílohy:

Usnesení z 5. jednání výboru
Prezenční listina
Vyjádření Mgr. Bc. Václavíčkové k financování školy



Usnesení 5. jednání Výboru pro školství a sport

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 1. 6. 2015

VŠS/5/1/2015 – Program 5. jednání výboru

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 5. jednání výboru.

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

VŠS/5/2/2015 – Pověření člena výboru řízením jednání

Výbor pro školství a sport po projednání pověřuje člena výboru Mgr. Petra Koubu řízením 
jednání, a to na dobu neurčitou.

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

VŠS/5/3/2015 – Podnět Zastupitelstvu města Přerova – nominace člena výboru na 
předsedu výboru

Výbor pro školství a sport po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zvolit
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, předsedou Výboru pro školství a sport Mgr. Petra Koubu.

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

VŠS/5/4/2015 – Prověření celkového klimatu školy

Výbor pro školství a sport po projednání nepřijal usnesení ve věci doporučit zřizovateli 
prověření celkové klimatu Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov –
Předmostí, Hranická 14, formou anonymního dotazníku pro zaměstnance školy. 

Výsledek hlasování: pro 2, proti 1, zdrželo se 5 – usnesení nebylo přijato.

VŠS/5/5/2015 - Výsledek inspekčního šetření Českou školní inspekcí a kontrol 
na Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14

Výbor pro školství a sport po projednání bere na vědomí výsledky inspekčního šetření 
Českou školní inspekcí a kontrol na Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, 
Přerov – Předmostí, Hranická 14 a doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit 
usnesení dle předloženého návrhu.



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

VŠS/5/6/2015 – Žádost ředitelky Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, 
Přerov – Předmostí, Hranická 14 – nadstandardní financování

Výbor pro školství a sport po projednání bere na vědomí žádost ředitelky Základní školy 
J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 a doporučuje
zřizovateli zachování koncepce školy, a to i v případě dočasně zvýšených finančních 
požadavků na rozpočet města Přerova.

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

VŠS/5/7/2015 – Značení sportovišť

Výbor pro školství a sport po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
doporučit Radě města Přerova provést analýzu a následné doplnění orientačního dopravního 
značení významných místních cílů (sportoviště: sportovní hala Spartak, zimní stadion, 
Přerovská rokle, krytý bazén apod.).

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

VŠS/5/8/2015 – Stav dětských hřišť na území města Přerova

Výbor pro školství a sport po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
doporučit Radě města Přerova provést kontrolu technického stavu dětských hřišť na území 
města Přerova.

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

V Přerově 3. 6. 2015

   Mgr. Petr Kouba Dagmar Janásová
        řídící jednání výboru       organizační pracovník výboru


