
Pořadové číslo: 9/8

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 28.8.2015

Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

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

Název návrhu:

Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – poskytnutí dotace 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.500,- Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a Soukromou základní školou Acorn´s & 
John´s school s.r.o, IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako 
příjemcem, na úhradu části nákladů školy v přírodě organizované v období 25. – 29. 5. 2015.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.9.2015

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 
dle bodu 1. tohoto usnesení.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 24. schůzi konané dne 25. 08. 2015 a usnesením číslo 709/24/6/2015 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

Důvodová zpráva:



Jednatel Soukromé základní školy Acorn´s & John´s school s.r.o., pan Stanislav Žalud, písemně 
požádal o posouzení poskytnutí jednorázového příspěvku statutárního města Přerova na školy v 
přírodě organizované základními školami jím zřízenými. 
Zastupitelstvo města Přerova na svém 2. zasedání konaném 29. prosince 2014 schválilo „Školy v 
přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol zřízených statutárním 
městem Přerovem ve školním roce 2014/2015. Součástí projektu je i poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 500,- Kč na jednoho žáka a pobyt. 
Žáci navštěvující Soukromou základní školu Acorn´s & John´s school s.r.o. nebyli do tohoto projektu 
opětovně zahrnuti, a to z důvodu poskytování roční dotace ve výši 100.000,- Kč na provozní náklady 
soukromé základní školy z prostředků statutárního města Přerova. 
S ohledem na tuto skutečnost projednávalo Zastupitelstvo města Přerova žádost soukromé základní 
školy o dotaci na školu v přírodě individuálně i v předchozím období. Žádost Soukromé základní 
školy Acorn´s & John´s school s.r.o. předkládáme v letošním roce zpětně, kdy máme k dispozici 
přesné seznamy žáků soukromé školy, kteří školu v přírodě absolvovali. Tato varianta je 
administrativně jednodušší a nemůže docházet k vratkám za nedočerpanou dotaci z důvodu účasti 
nižšího počtu žáků oproti původnímu předpokladu v žádosti. 

Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o., uskutečnila školu v přírodě ve dnech 25. 05. 
– 29. 05. 2015 v Horské chatě Brian na Horní Bečvě a dotace je žádána na 13 žáků. Seznam účastníků 
školy v přírodě je založen na Oddělení školství a mládeže. 
Odbor sociálních věcí a školství navrhuje poskytnout dotaci ve výši 6.500,- Kč (13 žáků jelo na ŠVP) 
Soukromé základní škole Acorn´s & John´s school s.r.o., která žádoucím způsobem rozšiřuje nabídku 
základního vzdělání v našem městě, a tím současně i umožnit pojištěncům VZP soukromé školy čerpat 
finanční prostředky z fondu VZP.
Finanční prostředky na pokrytí výše uvedené dotace ve výši 6.500,- Kč pro Soukromou základní školu 
Acorn´s & John´s school s.r.o., budou pokryty z rozpočtu kapitoly základní školy a nebude 
požadováno navýšení formou rozpočtového opatření.


