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Zápis č. 11

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova

ze dne 8. 2. 2016

Přítomni: Nepřítomni:

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

Hosté:

Bc. Tomáš Navrátil – náměstek primátora
Mgr. Věra Vránová, Ph.D. – zastupitelka
Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství – příchod 15,15 h
Mgr. Petr Hrbek – vedoucí odd. školství a mládeže

Organizační pracovník:

Dagmar Janásová

Program:

1. Zahájení
2. Materiály předkládané do ZM 15. 2. 2016
3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 1/2016 – informace na vědomí
4. Zájmové kroužky v základních školách – přehled kroužků, financování
5. Náměty členů výboru pro práci výboru v roce 2016
6. Informace členů výboru a hostů - různé
7. Závěr
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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 11. jednání výboru.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

2. Materiály předkládané do ZM 15. 2. 2016

2.1 - Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní škole J. A. 
Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14

Členové výboru byli seznámeni s materiálem, předmětné technické zhodnocení spočívalo 
zejména v zateplení vnějších obvodových stěn, zlepšení tepelně-technických parametrů 
obvodového pláště, novém řešení povrchu fasády na bázi moderních certifikovaných výrobků.

Pan 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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

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

Členové výboru byli seznámeni s materiálem, jedná se o předfinancování části nákladů 
v celkové výši 1.196.000,- Kč pro pobyty organizované v roce 2016 těmito školami: ZŠ U 
tenisu 4, ZŠ Svisle 13, ZŠ Za mlýnem 1, ZŠ Želatovská 8, ZŠ B. Němcové 16.

Pan 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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.
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2.3 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov (MAP)

Členové výboru byli seznámeni s materiálem, MAP je strategickým dokumentem, který cílí 
na předškolní a základní vzdělávání, včetně neformálního a zájmového vzdělávání. Je 
zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, stanovuje 
priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě 
místní potřebnosti. Kvalitně zpracovaný MAP přináší do budoucnosti možnost 
zjednodušeného čerpání dotací pro školy a školská zařízení formou šablon. Do doby připsání 
finančních prostředků na účet města od poskytovatele dotace, je nutné předfinancování 
činnosti Realizačního týmu ve výši 830.800,- Kč. Realizační tým zahájí činnost na tvorbě 
MAP k datu 1. 4. 2016.

Pan 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 5, proti 0, zdržel se 1 – schváleno.

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 1/2016 – informace

Přehled usnesení RM za období 1/2016 byl členům výboru zaslán na vědomí předem 
elektronicky.

4. Zájmové kroužky v základních školách – přehled, financování

Přehled zájmových kroužků v základních školách zřizovaných městem Přerovem byl členům 
výboru zaslán předem elektronicky, a to včetně vyčíslení finančních příspěvků na kroužky 
a pravidel pro poskytování těchto příspěvků z rozpočtu města. Aktuálně v I. pololetí školního 
roku 2015/2016 připadá dotace na jednoho žáka ZŠ ve výši 102,50 Kč.

5. Náměty členů výboru pro práci výboru v roce 2016

Námět Mgr. Grigárkové – inkluzivní vzdělávání:

Je třeba činit další kroky k inkluzivnímu vzdělávání, zejména zabývat se dětmi se 
vzdělávacími a výchovnými problémy. Návrh spolupráce s PPP v Přerově. Poradna by 
připravila projekt vzdělávání pedagogů, v rámci projektu bude nutné platit náklady – brožury, 
pomůcky atd. Vedení poradny připraví konkrétní návrhy, které budou poté projednány 
na jednání výboru.

Mgr. Plánková navrhuje využít dva roky „odkladu“ efektivně, učitelé se bojí dětí mentálně 
postižených, je třeba osvěta.

Mgr. Pospíšilová v dané věci informovala členy výboru, že na webových stránkách MŠMT je 
zveřejněn harmonogram kroků nutných pro společné vzdělávání v roce 2016, v období březen 
– duben 2016 by měly proběhnout informační a vzdělávací semináře pro ředitele 
v jednotlivých krajích, dále by mělo dojít k vydání vyhlášek k poskytování poradenských 
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služeb, k výkaznictví a sběru dat a novely vyhlášek pro předškolní vzdělávání , základní školy 
a střední školy (např. úprava počtu dětí a žáků). Město nemůže suplovat činnost MŠMT, je 
třeba vyčkat cca půl roku na úpravu legislativy a další kroky. Probíhají pravidelné porady 
s řediteli MŠ, ZŠ, inkluze bude s nimi diskutována, abychom zjistili, jaký názor mají ředitelé, 
o co mají zájem, jaké semináře apod. Mgr. Pospíšilová navrhuje vrátit se k podnětu v květnu 
2016, až poradna předloží konkrétní návrhy.

Vedoucí odboru SVŠ dále uvedla, že město začne se zpracováním projektové dokumentace 
k projektu ITI Krok za krokem, čerpání finančních prostředků je odvislé od vyhlášení dotační 
výzvy, předpoklad rok 2018.

Další náměty pro práci výboru v roce 2016 nebyly předloženy.

6. Informace členů výboru a hostů - různé

Mgr. Vránová – dotaz, zda mohou oddíly, které vzniknou v průběhu kalendářního roku, 
požádat o dotaci na činnost nebo akci. Tyto subjekty mohou podat individuální žádost 
o dotaci, v rozpočtu města byla ponechána rezerva.

Mgr. Plánková – dotaz, jaká je situace ohledně volejbalu v Přerově. Pan Košutek sdělil, že 
dluhy vůči městským organizacím byly vyrovnány, dotace pro klub byla schválena na ZM 
v lednu 2016. Jedná se o dotaci na mládež. Bc. Navrátil doplnil, že je zde návrh, aby město 
vybralo svého zástupce z řad zastupitelů, který by dohlížel v dozorčí radě klubu 
na financování.

7. Závěr

Jednání výboru bylo ukončeno v 15,50 hodin.

Další jednání se uskuteční dne 7. 3. 2016 od 15,00 hodin v malé zasedací místnosti 
Smetanova ul. 7.

V Přerově 9. 2. 2016
Zapsala: Dagmar Janásová

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

Přílohy:

Usnesení z 11. jednání výboru
Prezenční listina
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Usnesení 11. jednání Výboru pro školství a sport

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 8. 2. 2016

VŠS/11/38/2016 – Program 11. jednání výboru

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 11. jednání výboru.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

VŠS/11/39/2016 – Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření 
Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14

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

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

VŠS/11/40/2016 – Předfinancování škol zařazených do Programu podpory ozdravných 
pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

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

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

VŠS/11/41/2016 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov (MAP)

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

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – schváleno.

   Pavel Košutek Dagmar Janásová
          předseda výboru       organizační pracovník výboru


