
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 J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14  –  
JUDISTICKÝ týden pro děti

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje financování projektu příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a 
Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Hranická 14, s názvem „Pětidenní sportovní JUDISTICKÝ týden pro děti“ z 
rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2016 do výše 186.000 Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2016

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v 
tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

194 531,1* + 186,0 194 717,1
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

PAR ORJ VÝDAJE (v 
tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

3113 610 Základní školy 21 153,9 + 186,0 21 339,9



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

61X Školská zařízení 39 728,1 + 186,0 39 914,1

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 J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov -
Předmostí, Hranická 14: 

doporučují Zastupitelstvu města Přerova schválit variantu I výše uvedeného usnesení. Zvýšení 
pohybové aktivity u žáků 1. stupně základní školy vnímáme jako velmi pozitivní krok směrem k 
osvojení si zásad zdravého životního stylu. 

Odbor ekonomiky: 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 
opatření – posílení rozpočtu o 186 000 Kč – na spolufinancování tohoto projektu. Za tímto účelem 
budou zapojeny finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015.

Důvodová zpráva:
Rada města Přerova na své 97. schůzi konané ve dnech 25. a 26. 08. 2014 usnesením 
3753/97/7/2014 vzala na vědomí informace o zapojení Základní školy J. A. Komenského 
a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 (dále ZŠ a MŠ Hranická) do pilotního 
projektu „Nauč se padat – judo do škol“. ZŠ a MŠ Hranická zavedla v souladu se školním 
vzdělávacím programem od 1. 9. 2014 třetí hodinu tělesné výchovy týdně, a to v 1. – 3. 
ročníku. Projekt je zaměřen na rozšíření pohybové aktivity dětí, vštěpování úcty, 
sebekontroly a respektu k sobě samému, ke spolužákům a pedagogům, prevenci úrazovosti, 
podporu všestranného rozvoje dětí, rozvoj správných psychohygienických návyků u žáků, 
zpestření nabídky výchovně vzdělávacího procesu, prevenci šikany, posílení vztahů ve třídě –
stmelování kolektivu. Cílem projektu je duševní a fyzický rozvoj jedince jako celku
a rozvoj základních pohybových schopností.

Český svaz juda na základě memoranda o spolupráci mezi Evropskou unií juda, Českým 
svazem juda a hejtmanem Olomouckého kraje zahájil projekt „Nauč se padat – judo do škol“ 
ve vybraných školách v Olomouckém kraji. Konkrétně se jedná o 2 základní školy 
v Olomouci a ZŠ a MŠ Hranická v Přerově. Uvedené školy Olomouckého kraje reprezentují 
Českou republiku mezi 10 vybranými státy v Evropě, ve kterých Evropská unie juda 
podporuje tento projekt. V listopadu 2015 navštívila ZŠ a MŠ Hranická ředitelka kanceláře 
presidenta Evropské unie juda Yany Dmitrieva, která velmi kladně hodnotila stav projektu, 
jeho odbornou kvalitu a aktivitu celého týmu. Projekt v ZŠ a MŠ Hranická označila 
za úspěšný pilotní projekt v evropském měřítku.



Součástí projektu bude i letošní profesionálně připravený pětidenní judistický týden 
organizovaný pro žáky 1. stupně ZŠ a MŠ Hranická. Během pobytu se budou vzájemně 
prolínat výchovně vzdělávací aktivity školy s dvoufázovým pohybovým programem 
a zájmovými aktivitami s prvky environmentální výchovy odpovídající dané lokalitě, ve které 
se pobyt uskuteční. V průběhu judistického týdne proběhne za odborného dozoru trenérů 
a rozhodčích turnaj jednotlivců a družstev v judu a každý žák bude po sportovní stránce 
diagnostikován. Rodiče žáků obdrží zpracované časové snímky a výsledky fittestů, které 
budou mimo jiné důležitým informačním zdrojem pro začlenění prvků JUDA do rámcových 
vzdělávacích programů pro tělesnou výchovu. Český svaz juda již navázal v této věci 
spolupráci s kompetentními osobami za oblast tělesné výchovy na Ministerstvu školství 
a mládeže České republiky. Dle vyjádření ředitelky ZŠ a MŠ Hranická Mgr. Věry 
Václavíčkové proběhne realizace předmětného projektu v souladu se školním vzdělávacím 
programem.    

Ze ZŠ a MŠ Hranická se projektu ve školním roce 2015/2016 zúčastní 186 žáků z 2. – 5. 
ročníku, kteří budou rozděleni do tří turnusů a samozřejmě odpovídající počet pedagogických 
pracovníků (učitelé, vychovatelé a asistenti). Český svaz juda dodá 10 trenérů, rozhodčích 
a organizátorů akce, včetně odborného sportovního lékaře. Tréninky žáků mimo jiné povede 
i reprezentační trenér juniorů ČR a trenéři sportovního centra mládeže pro Olomoucký kraj.

Předpokládaný rozpočet akce s názvem „Pětidenní sportovní JUDISTICKÝ týden pro děti“

Celkové náklady: 581.250 Kč, z toho zdroje financování:

 Český svaz Juda a Evropská unie Juda: 283.650 Kč,
 rodiče žáků (účastníků): 111.600 Kč (600 Kč/žák),
 statutární město Přerov: 186.000 Kč (1.000 Kč/žák).

Z předloženého rozpočtu vyplývá, že 15 dní (3 turnusy po 5 dnech) ubytování včetně stravy 
na horské chatě v Beskydech nebo Jeseníkách bude stát celkem cca 350.000 Kč a případná 
spoluúčast statutárního města Přerova by byla použita na částečnou úhradu ubytování a stravy
za jednotlivé žáky základní školy. V případě schválení posílení rozpočtu příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Hranická ve výši 186.000 Kč z rozpočtu statutárního města 
Přerova, provede základní škola výběrové řízení na ubytování a stravu v rozsahu tří 
pětidenních turnusů pro 186 žáků. Vysoutěžená cena může být nižší než uváděná 
v předpokládaném rozpočtu.

Partneři projektu realizovaného ZŠ a MŠ Hranická:

 Olomoucký kraj, 
 Statutární město Přerov,
 Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta tělesné kultury,
 Evropský unie juda,
 Český svaz juda,
 partnerský klub z Polska – Gwardia Opole


