
Pořadové číslo: 16/6

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 11.4.2016

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru

Název návrhu:

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2016/2017  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 
2016/2017 dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga Základní školy Přerov, 
Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 
16, pro období 9/2016 až 8/2017, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky 
finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 41. schůzi konané dne 7. 4. 2016 a podává návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit navržené usnesení. 



Výbor pro školství a sport:

projednal danou záležitost na svém jednání dne 11. 4. 2016 a výsledek bude sdělen na zasedání 
Zastupitelstva města Přerova. 

Odbor sociálních věcí a školství a Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 :

doporučují Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.  

Odbor ekonomiky:

Při sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na příslušný rok jsou pravidelně, již po 
několik let, zohledňovány zvýšené výdaje odboru sociálních věcí a školství spojené s provozem ZŠ B. 
Němcové. Pro doplnění uvádíme, že v rozpočtu na rok 2016 má předmětný odbor vyčleněny finanční 
prostředky na nadstandardní financování  výše uvedené školy ve výši 1 145 tis. Kč. Tato částka 
zahrnuje také výdaje na speciálního psychologa a pedagoga.

Důvodová zpráva:
Odbor sociálních věcí a školství v tomto materiálu, stejně jako v loňském roce, nežádá o povolení 
výjimky z minimálního počtu žáků v Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16 (dále ZŠ Boženy
Němcové).  

ZŠ Boženy Němcové
ročník

počet žáků
k 15. 3. 2016

počet žáků
k 1. 9. 2016

(předpoklad)
1. 18 18 - zapsaných
2. 30 18
3. 24 30
4. 25 24
5. 20 25
6. 19 20
7. 13 19
8. 15 12
9. 9 14

počet žáků celkem 173 180
průměrný počet žáků

na třídu (bez přípravné 
třídy)

19,22 20

počet žáků v přípravné
třídě

17 15
(prozatím zapsáno 11)

Pro školní rok 2016/2017 lze u ZŠ Boženy Němcové předpokládat splnění ustanovení § 4 odst. 1 
vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky, ve znění pozdějších předpisů, že základní škola má nejméně 17 žáků v průměru na 1 třídu,
přičemž přípravná třída se do tohoto limitu nezapočítává. 
Dle vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se do celkového počtu žáků školy 
započítávají opět i žáci v zahraničí.

Vzhledem k dostatečným počtům žáků ZŠ Boženy Němcové pro školní rok 2016/2017 nebude nutné 
vyčlenit finanční prostředky zřizovatele na zvýšené výdaje na vzdělávací činnost ZŠ Boženy 
Němcové (tj. výdaje na přímé náklady na vzdělávání – platy, zákonné odvody, ONIV), nad výši 
stanovenou krajským normativem (hrazenou ze státního rozpočtu). 



ad 1.

Výše provozního příspěvku zřizovatele se mimo jiné odvíjí od počtu žáků zapsaných
do základní školy. Na každého zapsaného žáka obdrží škola tzv. provozní normativ představující 
určitou finanční částku. 
ZŠ Boženy Němcové obdrží pro školní rok 2016/2017 (stejně jako pro školní roky 2007/2008 
až 2015/2016) zvýhodněný provozní příspěvek zřizovatele, a to provozní normativ x 26 žáků na třídu, 

bez ohledu na skutečnou naplněnost tříd x počet tříd (bez zohlednění přípravné třídy). Potřebný 
objem finančních prostředků pro období 9 – 12/2016 je k dispozici na kapitole školství, odboru 
sociálních věcí a školství a finanční prostředky pro období 1 – 8/2017 bude odbor sociálních věcí a 
školství nárokovat při přípravě rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2017.

Předpoklad:

Pro kalendářní rok 2016 činí provozní normativ na žáka ZŠ 2.000 Kč/rok.

Pro kalendářní rok 2017 se stanoví provozní normativ při přípravě rozpočtu města pro rok 2017
(předpoklad 2.000 Kč/rok).

Předpoklad počtu žáků ZŠ Boženy Němcové pro školní rok 2016/2017 je 180 (v 9 třídách 
bez přípravné třídy). 

Předpokládaný nezvýhodněný provozní příspěvek zřizovatele pro ZŠ Boženy Němcové
pro období 9 – 12/2016 činí 120.000 Kč.

Předpokládaný zvýhodněný provozní příspěvek zřizovatele pro ZŠ Boženy Němcové
pro období 9 – 12/2016 činí 156.000 Kč.

Předpokládaný nezvýhodněný provozní příspěvek zřizovatele pro ZŠ Boženy Němcové
pro období 1 – 8/2017 činí 240.000 Kč.

Předpokládaný zvýhodněný provozní příspěvek zřizovatele pro ZŠ Boženy Němcové
pro období 1 – 8/2017 činí 312.000 Kč.

ad 2.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 5. zasedání konaném dne 13. 04. 2015 usnesením 
č. 113/5/8/2015 bod 2 schválilo pravidla a rozsah financování nákladů sociálního 
pedagoga příspěvkové organizace Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16,
IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2015 až 
8/2016, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto 
nákladů v rozpočtu města pro příslušný školní rok. 

Náplň práce sociálního pedagoga: 
 spolupráce s třídními učiteli, pedagogy a asistenty, shromažďuje požadavky týkající se terénní 

práce, které následně realizuje,
 samostatné zajišťování sociálně-právního poradenství a sociální práce s rodinami nebo jednotlivci 

v krizových situacích,
 depistážní činnost zaměřená na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin 

v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě,
 v rámci školního poradenského pracoviště spolupracuje s dalšími odborníky ve škole (speciální 

pedagog, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a kariérový poradce),



 sociální práce zaměřené na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního 
vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji,

 participace na vedení preventivních programů pro třídy ve spolupráci s třídními učiteli 
a metodikem prevence,

 koordinace zpracování zpráv pro orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), policii, soudy, 
státní zastupitelství, přestupkové komise,

 vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, 
spolupráce s rodinou,

 pracuje s agresivními dětmi. Pomáhá při řešení pedagogických situací, při prevenci rizikového 
chování dětí nebo jeho opakování, při krizové interventi, intervenci v oblasti záškoláctví – žáci, 
rodina, instituce. 

Náplň práce sociálního pedagoga vychází ze specifických potřeb školy s vysokým počtem žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

Přínos práce sociálního pedagoga ve školním roce 2015/2016 pro ZŠ Boženy Němcové dle sdělení 
ředitelky školy Mgr. Ilony Bočinské:

Zřízení funkce sociálního pedagoga prokázalo, že kromě romských asistentů pedagoga 
je pro komunikaci s lokalitou velmi přínosná i osoba speciálně vzdělaná v oboru sociální pedagogiky. 
Praxe prověřila, že sociální pedagog působící na typu naší školy výrazně usnadňuje komunikaci mezi 
školou, žáky a jejich zákonnými zástupci i mezi úřady 
a neziskovými organizacemi (OSPOD, Policie ČR, Úřad práce, Charita, Člověk v tísni, Pedagogicko-
psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum,…). Spolupracuje s třídními učiteli, učiteli, 
asistenty, shromažďuje požadavky pedagogů týkající se terénní práce, které následně pravidelně 
realizuje. Spolupracuje s obecními a městskými úřady, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, 
státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi. V rámci školního 
poradenského pracoviště spolupracuje s dalšími odborníky ve škole (speciálním pedagogem, školním 
psychologem, výchovným poradcem, metodikem prevence a kariérovým poradcem). Koordinuje 
a zpracovává zprávy pro OSPOD, policii, soudy, státní zastupitelství a přestupkové komise. V případě 
potřeby realizuje sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými jedinci přímo ve škole 
nebo v lokalitě. Pracuje s dětmi, jejichž rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za jejich výchovu neplní 
své povinnosti, nezabezpečují dostatečně péči o ně nebo jejich výchovu či zdárný vývoj ohrožují, 
případně narušují. Zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a 
jiných odborných zařízení popř. doprovází zákonné zástupce a děti do těchto zařízení. Pracuje 
s agresivními dětmi, pomáhá 
při řešení pedagogických situací, při prevenci rizikového chování dětí nebo jeho opakování, při 
krizové intervenci, intervenci v oblasti záškoláctví. Ochraňuje práva učitelů ve vztahu k agresivně se 
chovajícím rodičům i žákům. Vytváří podmínky pro navázání kontaktu 
a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupracuje s rodinou ve věci možnosti 
dalšího rozvoje dětí, motivace ke studiu. V posledním období úzce spolupracuje s romskou poradkyní 
Bc. Dagmar Pavlíčkovou a s asistenty prevence kriminality při Městské policii Přerov, účastní se 
případových konferencí.  
V současné době terénní práce sociálního pedagoga spočívá především v navštěvování rodin dětí, 
které se zúčastní školy v přírodě, vyplňuje s rodiči žádosti o okamžitou pomoc v rámci administrativní 
práce. Prohlubuje navázanou spolupráci rodičů se školou přímo v terénu, v případě potřeby doprovází 
jednotlivé rodiče do školy, do pedagogicko-psychologické poradny, popř. k lékařům a na 
psychosociální centrum. Pomáhá konkrétním rodinám 
při řešení sociálních problémů (bydlení, stěhování), pomáhá při výchovné a vzdělávací činnosti dětí 
tím, že zprostředkovává doučování a odbornou podporu přímo v terénu prostřednictvím neziskových 
organizací. Provádí depistážní činnost a identifikaci dětí, jejichž rodiče neplní své povinnosti, nebo 
ohrožují výchovu dítěte, vyhledává děti a rodiny s rizikovými a patologickými projevy chování.     



Nadstandardní služba sociálního pedagoga v ZŠ Boženy Němcové financovaná 
z rozpočtu statutárního města Přerova pro období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017:

Pravidla pro financování nákladů sociálního pedagoga z rozpočtu statutárního města 
Přerova pro období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 jsou shodná jako v předchozím školním 
roce:

Činnost sociálního pedagoga zajistí škola zřízením pracovního místa na plný úvazek. 
Pracovní smlouva s dotčenou osobou se uzavře na dobu určitou, max. na období 
do 31. 8. 2017. Platové zařazení pracovníka max. v 11. platové třídě. Platové náklady tohoto 
pracovníka tj. platový tarif s osobním příplatkem (bez příplatku za vedení a odměny), zákonné 
odvody, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání, příp. náhrady platu, hrazené z finančních prostředků statutárního města 
Přerova budou vždy stanoveny v souladu s platnou legislativou. Osobní příplatek nepřesáhne 
1.000 Kč měsíčně. Jiné složky platu než platový tarif a osobní příplatek (např. příplatek 
za vedení, odměny) nelze hradit z finančních prostředků statutárního města Přerova. 

Na pracovní pozici sociálního pedagoga se vztahuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého je nutné dotčenému zaměstnanci 
v souladu s ustanovením § 111 výše citovaného zákona umožňovat další vzdělávání v rozsahu 
nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. 
Na financování nákladů spojených s rozsahem výše uvedeného dalšího vzdělávání 
se poskytne z finančních prostředků statutárního města Přerova max. částka ve výši 
10.000 Kč za kalendářní rok.  

Pro období 9 – 12/2016 se jedná za sociálního pedagoga o částku ve výši cca 110.000 Kč, 
která bude odboru sociálních věcí a školství, oddělení školství a mládeže vyúčtována 
k 31. 12. 2016 (při roční účetní závěrce). Tato částka bude vykryta z rozpočtu pro rok 2016 
přiděleného odboru sociálních věcí a školství.

Pro období 1 – 8/2017 se jedná za sociálního pedagoga o částku ve výši cca 210.000 Kč 
(uvedená částka vychází ze současně platných platových podmínek), která bude odboru 
sociálních věcí a školství, oddělení školství a mládeže vyúčtována vždy k 31. 12. příslušného 
kalendářního roku. Potřebné finanční prostředky (vždy v návaznosti na platnou legislativu 
v platové oblasti) bude odbor sociálních věcí a školství nárokovat při přípravě rozpočtu 
statutárního města Přerova pro kalendářní rok 2017.  

Předpoklad platových nákladů sociálního pedagoga vč. zákonných odvodů a povinnosti plnění 
dalšího vzdělávání činí pro období 9/2016 až 8/2017 částku cca 320.000 Kč; výpočet uvedených 
částek vychází ze současně platných platových podmínek. 
Uvedený předpokládaný objem finančních prostředků na financování pracovní pozice 
sociálního pedagoga však nelze zaručit, neboť v současné době nelze předvídat vývoj platové 
legislativy do roku 2017. Potřebný objem finančních prostředků by se upřesňoval vždy 
při přípravě rozpočtu pro příslušný kalendářní rok (výše částky předpokládaného objemu 
finančních prostředků pro příslušný kalendářní rok je počítána z nejvyššího platového stupně 
z důvodu možnosti případné personální změny).


