
Zápis č. 8

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova

ze dne 5. 10. 2015

Přítomni: Nepřítomni:

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

Hosté:

Bc. Tomáš Navrátil – náměstek primátora
Mgr. Věra Vránová, Ph.D. – zastupitelka
Radek Pospíšilík – zastupitel
Mgr. Helena Netopilová – zastupitelka – příchod 15,40 h, odchod – 16,30 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. Počty dětí a žáků v MŠ a ZŠ k 1. 9. 2015 – informace Mgr. Hrbek
3. Materiály předkládané do ZM 12. 10. 2015
4. Školské záležitosti projednávané v RM v období 6 – 9/2015 – informace
5. Žádost o dofinancování Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov –

Předmostí, Hranická 14
6. Veřejná diskuse k inkluzivnímu vzdělávání – informace Mgr. Grigárková
7. MAP – Místní akční plán v oblasti vzdělávání – dotační výzva, jednání s MAS
8. Stanovení harmonogramu dalších jednání výboru s ohledem na žádosti o dotace v oblasti 

sportu a volného času
9. Informace a návrhy členů výboru
10. Závěr



Zápis:

1. Zahájení

Jednání výboru zahájil předseda pan Pavel Košutek 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. Předseda výboru
nechal hlasovat o programu jednání.

Pan Košutek - návrh znění usnesení:

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 8. jednání výboru.

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

2. Počty dětí a žáků v MŠ a ZŠ k 1. 9. 2015 – informace Mgr. Hrbek

Vedoucí oddělení školství a mládeže informoval výbor o počtu dětí a žáků v mateřských 
a základních školách zřízených statutárním městem Přerovem. Prezentace informací formou 
grafů a tabulek – přehled počtu narozených dětí 2006 - 2014, vývoj počtu žáků v ZŠ za 15 let, 
počty žáků na jednotlivých ZŠ od r. 2000, přehled počtu žáků jednotlivých ZŠ v období 
2009/2010 – 2015/2016, přehled počtu žáků v 1. ročnících za období 2008/2009 – 2015/2016, 
přehled počtu dětí přicházejících k zápisu do ZŠ, přehled počtu dětí v MŠ u zápisu za roky 
2010 – 2015, celkové počty dětí v MŠ za poslední 3 roky.

Mgr. Kouba – dotaz:

Jaký je výhled? Uvažuje se o snižování počtu MŠ v budoucnu?

Mgr. Pospíšilová – čeká se na novelu školského zákona, poslední ročník mateřské školy by 
měl být povinný, odd. školství a mládeže a odd. sociální prevence a pomoci nyní mapují 
počty dětí, situace na ubytovnách se často mění. Po provedení analýzy budou informace 
předány výboru.

3. Materiály předkládané do ZM 12. 10. 2015

Materiál 1

Předfinancování škol zařazených do Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí 
se zhoršenou kvalitou ovzduší

- uspělo 7 základních škol a 1 mateřská škola,
- předfinancování části nákladů městem v roce 2015, část platí zálohově rodiče, 

po profinancování ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) budou prostředky 
odvedeny zpět do rozpočtu města, rok 2016 bude řešen operativně,



- pobyty se musí uskutečnit v době topné sezóny, tj. listopad 2015 – duben 2016, a 
ve vybraných lokalitách, které splňují podmínky zdravého prostředí (např. Jeseníky, 
Beskydy).

K materiálu proběhla diskuse, poté p. Košutek navrhl znění usnesení:

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh
schválit usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova.

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

Materiál 2

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova při zapojení základních škol do projektu 
Příběhy našich sousedů – Paměť národa

- zapojení žáků 8. a 9. ročníků ZŠ,
- cílem projektu je prostřednictvím projektové výuky a s využitím vzpomínek 

pamětníků reflektovat historii 20. století,
- zapojí se: ZŠ Želatovská – 2 týmy, ZŠ Svisle – 1 tým, ZŠ U tenisu 4 – 1 tým.
- Poskytnutí dotace ve výši 26.000,- Kč společnosti Post Bellum, o.p.s., Praha 

na mzdové prostředky pedagogů, lektorů, na organizaci workshopů pro žákovské týmy 
ve studiu Českého rozhlasu, na zpracování pořízené nahrávky pro mezinárodní archiv.

K materiálu proběhla diskuse, poté p. Košutek navrhl znění usnesení:

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh
schválit usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova.

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

4. Školské záležitosti projednávané v RM v období 6 – 9/2015 – informace

Přehled usnesení RM za období 6 – 9/2015 byl členů výboru zaslán na vědomí předem 
elektronicky. K dané záležitosti proběhla diskuse.

Dotaz Mgr. Netopilové, zda není možné dodatečně získat finanční prostředky i na pobyty dětí 
ze školy Hranická. Dotační výzva SFŽP byla ukončena k 31. 1. 2015.

Mgr. Pospíšilová dále doplnila aktuální školské záležitosti projednávané na RM dne 
1.10.2015 – jazyková příprava cizinců, požadavek Krajského úřadu Olomouckého kraje 
na určení 1 ZŠ, kde bude jazyková příprava probíhat. Doporučeno realizovat jazykovou 
přípravu ve všech ZŠ v Přerově, kde tyto děti budou plnit povinnou školní docházku. 



5. Žádost o dofinancování Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov 
– Předmostí, Hranická 14

Mgr. Pospíšilová uvedla, že se stále zpracovávají podklady, škola je předloží až po účetní 
závěrce k 30. 9. 2015, jednání s ředitelkou školy proběhne na odboru 16. 10. 2015.

Mgr. Bc. Václavíčková uvedla, že finanční referentka školy pracuje na podkladech, avizuje 
problémy s financováním SVČ, bude také žádat o finanční podporu na speciálního pedagoga. 

Nyní nejsou podklady ve fázi, kdy by se jimi měl zabývat výbor, záležitost se přesouvá 
na další jednání výboru.

6. Veřejná diskuse k inkluzivnímu vzdělávání – informace Mgr. Grigárková

Již v průběhu června 2015 byl informován odbor i výbor o plánu uskutečnit veřejnou diskusi 
k inkluzivnímu vzdělávání, je třeba vysvětlit veřejnosti rozdíl mezi pojmy integrace a inkluze. 
Akce se uskuteční 9. 11. 2015 od 16 hodin v Městském domě v Přerově, organizuje spolek 
Pavučinka ve spolupráci s městem Přerovem, záštitu převzal pan primátor Mgr. Puchalský. 
Bylo osloveno MŠMT, přijede náměstek ministryně Mgr. Fidrmuc a budou se účastnit další 
odborníci – doc. Jan Michalík z UP Olomouc – zabývá se začleňováním dětí se zdravotním 
postižením do běžných tříd i financováním, je spoluautorem publikace Podpůrná opatření 
pro žáky ZŠ, dále dr. Mariana Koucká – Člověk v tísni, Mgr. Martin Ševčík – ředitel ZŠ 
Praha, Bc. Tomáš Navrátil za město Přerov, moderovat bude Mgr. Olga Kusá. Spolek 
Pavučinka bude zvát ředitele ZŠ a MŠ a pedagogy k účasti, předpokládá se 1,5 hodiny diskuse 
odborníků a ve druhém bloku příspěvky a vystoupení ředitelů a pedagogů. Účast médií –
kabelová televize, Přerovský deník, Přerovské listy. Financování – předpokládané náklady cca 
40.000,- Kč, z toho město Přerov 35.000,- Kč a Pavučinka 5.000,- Kč.

Mgr. Pospíšilová upřesnila, že danou záležitost projednala RM 1. 10. 2015, která doporučila 
účast pedagogům i ředitelům. K akci bude připravena pozvánka, plakáty.

7. MAP – Místní akční plán v oblasti vzdělávání – dotační výzva, jednání s MAS

Dne 29. 9. 2015 proběhlo jednání se zástupci MAS – Partnerství Moštěnka a s Regionální 
agenturou pro rozvoj střední Moravy (RARSM). 

MŠMT vyhlásilo v rámci OP VVV dotační výzvu na zpracování MAP, další jednání se 
zástupci MAS a RARSM proběhne dne 7. 10. 2015. Musí být zřízen řídící tým, realizační 
tým, osloveni budou ředitelé škol a školských zařízení, musí být zapojeno 70 % subjektů 
v rámci ORP Přerov. Proběhne veřejné projednávání. V rámci MAP jsou povinná, doporučená  
a volitelná opatření. Do povinných patří mj. inkluze.

MAP bude strategickým dokumentem, vazba na získávání dotací v budoucnu.



8. Stanovení harmonogramu dalších jednání výboru s ohledem na žádosti o dotace 
v oblasti sportu a volného času

Termín pro odevzdání žádostí: 12. – 23. 10. 2015, zpracování na odboru od 26. 10. 2015, 
budou potřeba minimálně 4 týdny, odbor zpracuje návrh, který bude předložen výboru dne 
30. 11. 2015, projednávání v RM i ZM v lednu 2016.

Pan Košutek podal návrh na odsouhlasení termínu projednávání 30. 11. 2015 od 14 hodin.
Omluvil se pan Kočara, který nebude přítomen v Přerově, zašle případné připomínky e-
mailem.

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje, že žádosti o dotace pro rok 2016 v oblasti 
sportu a volného času budou projednávány na jednání výboru dne 30. 11. 2015.

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

9. Informace a návrhy členů výboru

Dotaz Mgr. Kouby na vzor stanov pro sdružení rodičů - SRPŠ, KRPŠ. Mgr. Vránová se
nabídla, že má vzory z internetu k dispozici a může je poskytnout. Všechny dokumenty budou 
zaslány elektronicky spolu se zápisem z jednání.

Pan Pospíšilík informoval, že se jim ke stanovám vyjádřil notář, úhrada 3.000,- Kč.

Mgr. Kouba dále informoval o rozhodnutí Olomouckého kraje o optimalizaci gymnázií –
od roku 2016 ruší 1 třídu víceletých gymnázií, na Gymnáziu Jakuba Škody dochází k redukci 
z 2 tříd na 1 třídu.

Bc. Navrátil uvedl, že má tuto informaci k dispozici, je domluven s ředitelem gymnázia, že 
město Přerov osloví kraj s žádostí o zachování stávajícího stavu.

Mgr. Kouba – dotaz na údajné plánování krácení rozpočtu 2016 v oblasti školství o 5 %. 
Diskuse k dané věci. Budou ještě probíhat dohadovací řízení k podkladům na rozpočet 2016.

Mgr. Kouba navrhl znění usnesení:

Výbor pro školství a sport po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova 
při zpracování rozpočtu na rok 2016 pro oblast školství zachovat objem finančních 
prostředků minimálně na úrovni roku 2015.

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



10. Závěr

Jednání výboru bylo ukončeno v 16,45 hodin.

Další jednání se uskuteční dne 30. 11. 2015 od 14,00 hodin v malé zasedací místnosti 
Smetanova ul. 7.

V Přerově 7. 10. 2015
Zapsala: Dagmar Janásová

…………………………… …………..…………………
        Pavel Košutek    Dagmar Janásová
       předseda výboru organizační pracovník výboru

Přílohy:

Usnesení z 8. jednání výboru
Prezenční listina


