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Zápis č. 12

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova

ze dne 7. 3. 2016

Přítomni: Nepřítomni:

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

Hosté:

Bc. Tomáš Navrátil – náměstek primátora
Mgr. Věra Vránová, Ph.D. – zastupitelka
Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Organizační pracovník:

Dagmar Janásová

Program:

1. Zahájení
2. Materiály předkládané do ZM 14. 3. 2016
3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 2/2016 - informace
4. Zápis dětí do 1. ročníků ZŠ
5. Informace a návrhy členů výboru a hostů - různé
6. 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 12. jednání výboru.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.
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2. Materiály předkládané do ZM 14. 3. 2016

Za oblast školství nebudou na ZM v březnu předloženy žádné materiály. Členové výboru 
původně obdrželi e-mailem 2 materiály. K těmto materiálům doplnila informace 
Mgr. Pospíšilová.

2.1 – Individuální dotace – vymezení pravomoci

Po schválení dotací v rámci Dotačního programu 2016 (dále jen DP) město obdrželo několik 
žádostí o individuální dotace. Žádosti v rámci DP schvaluje zastupitelstvo bez ohledu na výši, 
neboť takto si to ZM vyhradilo. Materiál připravený k individuálním dotacím obsahoval dvě 
varianty návrhu usnesení, a to ZM si vyhrazuje / nevyhrazuje pravomoc rozhodovat 
o poskytování individuálních dotací do 50.000,- Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo 
právnickým osobám. V dané věci jednala Rada města Přerova dne 3. 3. 2016, která rozhodla, 
že se bude postupovat dle platné legislativy, tj. v souladu se zákonem o obcích se jedná o tzv. 
zbytkovou pravomoc Rady, o žádostech do 50.000,- Kč tedy bude rozhodovat Rada města 
Přerova.

K dané věci proběhla diskuse:

Mgr. Kouba – je to nesystémové, výbor se zabýval v rámci jednání o DP i žádostmi na 5.000,-
Kč, nyní bude rozhodovat pouze RM, nebude posuzováno ve výboru. Někteří žadatelé obešli 
DP.

Mgr. Vránová – v rámci DP se hodnotilo podle kritérií, navrhuje používat kritéria i případy 
individuálních žádostí.

Mgr. Dvorský – v minulosti tyto žádosti projednávala komise, systém byl pružnější. 
Mimořádné dotace byly vždy předmětem kritiky.

Bc. Navrátil – RM se rozhodla v souladu s platnou legislativou, rozhodování o individuálních 
dotacích do 50.000,- Kč je v její kompetenci.

2.2 – Církevní mateřská škola v Přerově – poskytnutí dotace

Tento materiál bude RM projednávat až 17. 3. 2016, ZM 18. 4. 2016, členům výboru byl 
předložen v předstihu k vyjádření. Jedná se o dotaci nad 50.000,- Kč, žádají 80.000,- Kč, 
jedná se o stejnou částku jako v letošním roce. Církevní MŠ zřizuje Olomoucké 
arcibiskupství, v Přerově funguje od roku 2010, aktuální naplněnost 24 dětí, z toho 21 dětí 
z Přerova, strava je poskytována za stejných podmínek jako v MŠ zřízených městem. 
Aktuálně vybírané „školkovné“ činí 500,- Kč měsíčně, děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky („předškoláci“) platí 250,- Kč/měs. Požadované finanční prostředky 
budou použity na provozní výdaje mimo platy. Stravování bude v případě schválení 
v orgánech města poskytováno i nadále za stejných podmínek jako u městských MŠ. Žádost je 
na dva roky, odbor SVŠ doporučuje schválit jen na 1 školní rok s ohledem na vývoj počtu 
zapsaných dětí. Smlouva bude podepsána až v září 2016 podle naplněnosti MŠ.

K věci proběhla diskuse:
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Mgr. Kouba – dotaz na podmínky, srovnání se soukromými MŠ U Bečvy a Bajákova.

Předseda výboru pan Košutek podal návrh na toto usnesení:

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč na školní rok 2016/2017 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a školskou 
právnickou osobou Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, 
Palackého 2833/17a, jako příjemcem a současně schválit poskytování školního stravování 
dětem zapsaným do výše uvedené Církevní mateřské školy v Přerově v zařízeních školního 
stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem 
mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem.

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

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 2/2016 – informace

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v únoru 2016 byl zaslán členům výboru 
předem elektronicky. 

V dané věci proběhla diskuse:

Mgr. Dvorský – dotaz, jak budou řešeny centrální nákupy kancelářského materiálu 
a hygienických potřeb a čisticích prostředků, výběrové řízení bylo zrušeno, nepřihlásili 
se zájemci. Dále pan Dvorský upozorňuje na špatný stav elektroinstalace v základních 
školách. Elektrorozvody jsou původní z doby výstavby škol, rekonstrukce budou nákladné jak 
finančně, tak i organizačně, bude se pracovat v interiéru škol.

Mgr. Dvorský – dotaz na stavební úpravy ZŠ Za mlýnem 1 – záležitost opětovně projednávala 
RM dne 3. 3. 2016.

Bc. Navrátil – v ZŠ Za mlýnem budou vyměněna okna a provedeno zateplení budovy bez 
rekuperace, bude připravena projektová dokumentace na školní hřiště. Dále RM dne 3. 3. 
2016 projednávala financování trenérů fotbalu v této škole (sportovní zaměření školy).

4. Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

Mgr. Pospíšilová informovala přítomné o průběhu zápisu dětí do 1. ročníků ZŠ, zápis se konal 
ve dnech 8. – 9. 2. 2016. Přišlo 575 dětí, po vyhodnocení údajů bylo zjištěno, že některé 
zápisy jsou zdvojené (rodiče zapsali děti do více ZŠ najednou), skutečný stav je 561 dětí. 
Ihned u zápisu požádali rodiče 81 dětí o udělení odkladu. Předpoklad nástupu cca 440 – 460 
dětí v září 2016 do 1. tříd.

Počty zapsaných dětí:

ZŠ Trávník 113, předpoklad 4 tříd
ZŠ U tenisu 100, zatím 3 třídy
ZŠ a MŠ Hranická 77, zatím 3 třídy
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ZŠ Velká Dlážka – 77, škola může přijmout pouze max. 60 dětí, předpoklad 2 tříd
ZŠ Svisle 71, předpoklad 2 tříd
ZŠ Za mlýnem 68, zatím 2 třídy, otázkou je možný zápis dětí, které nemohou být přijaty 
ve škole Velká Dlážka
ZŠ Želatovská 52, 2 třídy
ZŠ Boženě Němcové 17, 1 třída. Předpokládá také otevření přípravné třídy.

Konkrétní počet tříd je závislý na počtu udělených odkladů povinné školní docházky.

Mgr. Dvorský – dotaz na situaci ve škole Boženy Němcové.

Mgr. Pospíšilová uvedla, že v 4 – 5/2016 bude připraven materiál do ZM, bude projednáváno 
ve výboru – mimořádná podpora školy. Stav žáků se průběžně mění.

5. Informace a návrhy členů výboru a hostů - různé

Mgr. Grigárková – opětovně návrh uspořádání seminářů pro ředitele, návrh spolupracovat 
s PPP v Přerově.

Mgr. Pospíšilová – aktuální informace z porady na KÚ, která proběhal v únoru. Čeká se na 
aktivitu MŠMT a vydání dalších předpisů k inkluzivnímu vzdělávání, dle údajů z kraje chybí 
MŠMT pro rok 2017 cca 8 mld. Kč.

V médiích byly informace o peticích pedagogů proti inkluzi.

Mgr. Kouba – dotaz na úpravu ŠVP ZŠ a MŠ Malá Dlážka. Škola se samozřejmě neruší, ŠVP 
si upraví k 1. 9. 2016 dle platné legislativy.

6. Závěr

Jednání výboru bylo ukončeno v 15,55 hodin.

Další jednání se uskuteční dne 11. 4. 2016 od 15,00 hodin v malé zasedací místnosti 
Smetanova ul. 7.

V Přerově 9. 3. 2016
Zapsala: Dagmar Janásová

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

Přílohy:

Usnesení z 12. jednání výboru
Prezenční listina
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Usnesení 12. jednání Výboru pro školství a sport

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 7. 3. 2016

VŠS/12/42/2016 – Program 12. jednání výboru

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 12. jednání výboru.

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

VŠS/12/43/2016 – Církevní mateřská škola v Přerově – poskytnutí dotace

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč na školní rok 2016/2017 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem jako poskytovatelem 
a školskou právnickou osobou Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem
Přerov, Palackého 2833/17a, jako příjemcem a současně schválit poskytování školního 
stravování dětem zapsaným do výše uvedené Církevní mateřské školy v Přerově v zařízeních 
školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako 
dětem mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem.

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

   Pavel Košutek Dagmar Janásová
          předseda výboru       organizační pracovník výboru


