
Zápis č. 13

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova

ze dne 11. 4. 2016

Přítomni: Nepřítomni:

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

Hosté:

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. – zastupitelka
Mgr. Petr Hrbek – vedoucí oddělení školství a mládeže

Organizační pracovník:

Dagmar Janásová

Program:

1. Zahájení 
2. Materiály předkládané do ZM 18. 4. 2016
3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 3/2016 – informace na vědomí
4. Informace a návrhy členů výboru a hostů - různé
5. 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 13. jednání výboru.



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

2. Materiály předkládané do ZM 18. 4. 2016

Za oblast školství budou na ZM v dubnu předloženy následující materiály:

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

Informace k materiálu doplnila na místě Mgr. Bc. Václavíčková:

Nauč se padat – Judo do škol je celoevropský projekt, který trvá 3 roky, jeho cílem je zvýšit 
pohybovou zdatnost dětí, má vliv na chování dětí, učí děti respektovat sebe i druhé, jedná se 
o prevenci šikany, prevenci před školními úrazy. Na 1. stupni ZŠ probíhá rozšířená TV, 
pedagogové získali certifikát, aby mohli i nadále pokračovat v práci bez asistence odborných 
trenérů, byl upraven školní vzdělávací program (dále jen ŠVP), projekt také rozšířil nabídku 
zájmových kroužků SVČ. V rámci projektu byla škola vybavena žíněnkami tatami, 
do budoucna chce svaz juda rozšířit spolupráci se školou také o pořádání víkendových 
sportovních setkání. V rámci projektu byly sportovní aktivity rozšířeny i do MŠ, došlo 
k navázání nových partnerských vztahů s dalšími ZŠ (soutěže, návštěvy), na rok 2017 se 
připravuje příhraniční spolupráce (Opole). Na jaře proběhla inspekční návštěva pracovnice 
Evropského svazu juda – velmi kladné ohlasy na projekt, velká spokojenost s výsledky.

K věci proběhla diskuse:

Mgr. Grigárková chválí projekt, ale má výhrady k poskytnutí dotace na týdenní pobyt dětí 
z rozpočtu města, jedná se o suplování za ozdravný pobyt, a proto se nemůže vyjádřit 
pozitivně. Tento přístup se jeví jako nespravedlivý vůči ostatním školám, protože ZŠ 
Hranická si může vybrat termín i místo. Jedná se pouze o krátkodobý pobyt, na rozdíl např. 
od celoroční podpory MŠ Kouřílkova – sportovní zaměření.

Mgr. Hrbek uvedl, že podmínkou dotací ze SFŽP na ozdravné pobyty bylo zaměření 
na environmentální výchovu, ne na sport. V případě ZŠ Hranická bude spoluúčast rodičů 
20 %. Sportovní týden má návaznost na celý tříletý projekt, nesupluje ozdravný pobyt.

Mgr. Václavíčková uvedla, že sportovní týden nesupluje ozdravný pobyt, byl upraven ŠVP, 
na pobytu bude probíhat vzdělávání a výchova, o krátkodobý projekt se nejedná.

Ing. Majer – jedná se o super projekt, hodnotí 3. hodinu TV velmi kladně, dětem dnes chybí 
pohyb, v rámci projektu se děti naučí, jak padat, dále kladně hodnotí spolufinancování 
projektu svazem juda, projekt rozhodně podporuje.

Předseda výboru pan Košutek podal návrh na toto 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 1 – schváleno.



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

Body 1 a 2 materiálu jsou v kompetenci RM – zřízení přípravné třídy a schválení výjimky 
z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě.

Body 3 a 4 materiálu bude projednávat ZM.

K materiálu nebyly dotazy.

Předseda výboru pan Košutek podal návrh na toto usnesení:

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

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

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

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

V dané věci proběhla diskuse:

Ing. Majer – dotaz, zda se počítá s tím, že by se vzduchotechnika v ZŠ Za mlýnem dodělávala 
někdy v budoucnu?

Odpověď p. Kouštek – prozatím ne, vše je otázka financí.

Bližší vysvětlení možného přemístění pracovišť MMPr do přístavby ZŠ B. Němcové –
vysoký nájem v budově EMOSu na náměstí TGM. Bude zpracována studie.

Informace od p. Košutka – proběhlo setkání s Radou Olomouckého kraje – střední zdravotní 
škola opouští budovu v Přerově, dotaz, zda by město o tuto budovu nemělo zájem. Celá škola 
bude v Hranicích.

Dotaz Ing. Majera na dotaci pro ŠELA sport – nežádal v rámci Dotačního programu 2016 
v řádném termínu.

4. Informace a návrhy členů výboru a hostů - různé

4.1 - Ing. Majer – umělý povrch v hale Spartaku

Největší sportovní halou v Přerově je TJ Spartak Přerov, každoročně žádají o dotaci v rámci 
DP, povrch haly je betonový, na tenis. Na halové sporty se pokládá umělý povrch, který ale 
není ve vlastnictví Spartaku, jedná se o soukromý majetek. Povrch je již značně 
opotřebovaný.



Dotaz: kolik stál umělý povrch pořizovaný společností Teplo Přerov, a.s., pro zimní stadion 
v Přerově? 

Spartak údajně nemá dostatečné finanční prostředky na nákup umělého povrchu. Jiná vhodná 
sportovní hala pro soutěže v Přerově není.

Dotaz: Jakým způsobem by šlo realizovat financování z více zdrojů? Čí je to pak majetek?

Mgr. Dvorský – je to problém, město povrch částečně zaplatí, pak ho bude jiný subjekt 
pronajímat, navíc tento subjekt žádá o dotace v rámci DP na provoz haly.

4.2 - Ing. Majer – dotaz na halu v Předmostí:

Pan Košutek – nemá žádné nové informace, hala je ve špatném stavu, zadlužená.

4.3 - Ing. Majer – informace ke florbalu v Přerově

Florbalový oddíl Spartaku jednal s rodiči, jejichž děti dosud navštěvují oddíl florbalu Taiwaz 
Přerov – cca 60 dětí bude přestupovat do Spartaku, přestupy jsou v jednání, dětem se 
připravují dresy. Není vyloučeno, že Florbalová škola Taiwaz v Přerově již nebude fungovat.

5. Závěr

Jednání výboru bylo ukončeno v 15,55 hodin. 

Další jednání se uskuteční dne 9. 5. 2016 od 15,00 hodin v malé zasedací místnosti 
Smetanova ul. 7.

V Přerově 13. 4. 2016
Zapsala: Dagmar Janásová

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

Přílohy:

Usnesení z 13. jednání výboru
Prezenční listina



Usnesení 13. jednání Výboru pro školství a sport

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 11. 4. 2016

VŠS/13/44/2016 – Program 13. jednání výboru

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 13. jednání výboru.

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

VŠS/13/45/2016 – Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 – JUDISTICKÝ týden pro děti

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 1 – schváleno.

VŠS/13/46/2016 – Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2016/2017

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

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

   Pavel Košutek Dagmar Janásová
          předseda výboru       organizační pracovník výboru


